
Від пророцтв у релігії 
до прогнозування в релігієзнавстві: 

історія, теорія, перспективи.

Національна академія наук України
Відділення релігієзнавства Інституту філософії

імені Г.С.Сковороди НАН України

Віта Титаренко

монографія

Київ - 2017



УДК 215:001.8           ISBN 978-966-464-013-5
УДК 215:001.8
ББК 86.2
Т 45

Рекомендовано до друку Вченою радою Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (протокол №10 від 
30 травня 2017 року).

Рецензенти:
Доктор філософських наук Виговський Л.Й.

Доктор філософських наук Остащук Б.І.
Доктор філософських наук Шепетяк О.М.

Науковий консультант: доктор філософських наук, професор 
Л.О.Филипович, завідувач відділом філософії та історії релігії Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

Від пророцтв у релігії до прогнозування в релігієзнавстві: історія, 
теорія, перспективи. Монографія / Віта Титаренко. – Київ, 2017. – 324 с.

У монографії реалізовано спробу конституювання одного з 
напрямів практичного релігієзнавства, який означено як прогнозуван-
ня релігійних процесів. На основі методології, ґрунтованої на систем-
ному й міждисциплінарному, навіть полідисциплінарному підході, у 
монографічному дослідженні здійснено комплексний філософсько-
релігієзнавчий аналіз прогностичного потенціалу релігієзнавчої нау-
ки, який дав змогу визначити основні поняття, виявити методологічні 
особливості прогнозування в релігієзнавстві та можливі межі його за-
стосування. Інтеграційний підхід уможливив використання дискурс-
аналізу, синергетики, прогностики, окремих досягнень в експертології 
(як складової прогностики), філософії та соціології релігії, політології, 
соціального та політичного прогнозування, напрацювань в інноваційному 
управлінні тощо. Це дозволило визначити об’єктом осмислення, аналізу 
та прогнозування релігійну ситуацію, під якою розуміється не окремий 
релігійний факт, а концентроване вираження всього комплексу релігійних 
проявів у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості в контексті існуючого 
соціального середовища - певне комплексне, системне утворення, яке 
може бути локалізоване та фіксоване у просторі й часі. Це дозволило ство-
рити концептуальну матрицю релігійної ситуації як складноорганізованої 
системи.  

Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, 
докторантів та аспірантів, держуправлінців, а також широкого кола осіб, 
котрі цікавляться проблематикою прогнозування в релігійній сфері.

ББК 86.2 Т 45
© Титаренко В. В., 2017

© Видавництво "Центр європи" 2017



Автор висловлює щиру подяку керівництву 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН України в особі професо-
ра Колодного Анатолія Миколайовича та професора 
Филипович Людмили Олександрівни за багаторічну 
підтримку наукових пошуків, вчительські настано-
ви та переданий досвід. Подяка всім членам колекти-
ву Відділення релігієзнавства, в наукових дискусіях з 
якими відшліфовувалися позиції автора як дослідника-
релігієзнавця. 

Кристалізування проблематики, що розглядається 
в монографії, уможливилося в ході обміну думками з 
визнаними українськими фахівцями-релігієзнавцями - 
А.В.Арістовою,  І.В.Богачевською, Л.Д.Владиченко, 
О.В.Горкушею, В.І.Докашем, С.І.Присухіним. 

Окрема подяка за висловлену зацікавленість про-
понованими в монографії науковими пошуками і нада-
ну допомогу в її виданні Андрію Георгійовичу Тищенку - 
старшому єпископу української християнської церкви 
«Нове покоління». 



4

ЗМІСТ
ВСТУП  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

ГЛАВА 1.
Проблема майбутнього у філософсько-релігієзнавчому дискурсі  .  .  .  .  10

ГЛАВА 2.
Релігійні концепції майбутнього як об’єкт аналізу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

ГЛАВА 3.
Соціально-утопічні, філософсько-історичні концепції майбутнього та су-
часний стан розвитку прогностичної науки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69

ГЛАВА 4.
Перспективи релігії як духовно-соціального феномену в сучасних 
концепціях та футуристичних прогнозах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

ГЛАВА 5.
Особливості наукових підходів у прогнозуванні: досвід апробації у 
релігієзнавстві  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140

ГЛАВА 6.
Релігієзнавча експертиза як складова прогнозування та механізм регулю-
вання відносин у суспільстві  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  172

ГЛАВА 7.
Функціональні виміри релігійної ситуації як складноорганізованої 
системи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201 

ГЛАВА 8. 
Релігійна ситуація як об’єкт управління  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  229

ГЛАВА 9.
Харизматизм як основний тренд постмодерного християнства: реалії і 
перспективи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  254

ВИСНОВКИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  274

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  284



5

Вступ

Із незапам’ятних часів людині властиве екзистенційне прагнення 
розсунути межі свого буття, розширити горизонти бачення майбутнього 
не тільки в потойбічному, позаземному існуванні, а й у земному, реально-
му. Майбутнє сприймається людиною як інша реальність, як одна із са-
кральних таємниць, що вимагає дуже обережного та вивіреного підходу, а 
тому всі світові релігії традиційно сходяться на постулаті, що достовірне 
знання про майбутнє є закритим для людства, час та конкретні місця ви-
повнення пророцтв і візій релігійних містиків усіх часів вважаються недо-
ступними для людського пізнання, а отже, мають безліч трактувань, що 
напряму корелюються зі специфікою епохи та соціальної ситуації, в яких 
вони інтерпретуються. 

Перші свідчення релігійної свідомості наших предків з’явилися ще 
в неандертальську епоху, на що вказують поховання і культові печери в 
Альпах. Можливо, саме піклування про померлих сприяло появі уявлень 
про ймовірність існування іншого буття за межами реального. Звичайно, 
ми не можемо докладно знати, що відчував, що мав на увазі й до чого праг-
нув «творець» тих перших ритуалів, оскільки стосовно нього перебуваємо 
зовсім в іншій історичній та культурній реальності, але, за визначенням 
дослідниці взаємозв’язків між культурою і релігією В.Бодак, «первісну «ду-
ховну творчість» (культові печери, неандертальські поховання, наскаль-
ний живопис) неможливо розглядати тільки як продовження доцільної 
для виду діяльності, яка має якусь корисність з точки зору пристосування 
до важких умов життя, до зовнішнього середовища»1. 

Отже, доцільність… Чи доцільним є пророкування, провіщення, 
прогнозування? Люди з найдавніших часів потребували його, визна-
ючи важливість такої справи, що була дозволена до виконання людьми 
з особливими, специфічними задатками - шаманами, жрецями, про-
роками, піфіями, сивіллами, оракулами, авгурами, гаруспіками, при-
дворними астрологами, - незалежно від того, чи були вони справжніми 
провидцями, а чи ж звичайними шарлатанами, що не без зиску для себе 
вдовольняли запити людини. Однак такі особи були потрібні, оскільки 
втамовували природне людське прагнення орієнтуватися у своєму 
теперішньому й майбутньому житті. Сучасна «раціональна» людина, 
яка живе в суспільстві, заснованому на знаннях і яке характеризують 
такими поняттями, як інформаційне, медіальне, постіндустріальне, 
1Бодак В. Релігія і культура: взаємодія і взаємовплив / В. Бодак. – К.; Дрогобич: Коло, 2005. – С.108.



електронне, мережеве тощо - не надто відрізняється від людини мину-
лого. Екстрасенси, провидиці, віщунки в сьогоднішньому технізованому 
інформаційному світі не виглядають пережитками минулого і також за-
довольняють певні запити людини про майбутнє. Відмінність полягає 
не у самому прагненні осягнути майбутнє в різні часові проміжки, а у 
підходах до його реалізації. З огляду на це, навіть сама історія розвит-
ку релігійних уявлень про майбутнє, включаючи передісторію й історію 
розвитку релігійних концепцій майбутнього, може бути темою окремого 
фундаментального дослідження. Закладаючи в назву монографії «Від про-
роцтв у релігії до прогнозування в релігієзнавстві: історія, теорія, перспек-
тиви» визначені блоки наукових досліджень, ми, тим самим, окреслюємо 
предметне поле, досліджуючи бачення майбутнього людства у формі 
соціально-утопічних, філософсько-історичних та релігійних концепцій 
майбутнього, а також, досліджуючи межі й можливості прогнозування в 
академічному релігієзнавстві. Сучасне суспільство неможливо уявити без 
систематизованих прогнозів у різних сферах його життєдіяльності, однак 
питання щодо можливості прогнозування в релігійній сфері ще не поста-
вало об’єктом окремих наукових рефлексій, хоча зацікавленість прогно-
зуванням не належить до тих питань, які, швидко виникаючи, так само 
швидко зникають.

Спроби передбачати чи прогнозувати релігійні процеси часто ви-
глядають як неможлива місія й завдання. У передмові до праці «Что даль-
ше? Путеводитель по будущему, составленный специалистами: прогнозы 
50 самых влиятельных экспертов Америки» її упорядник Дж.Букінгем 
зазначає, що «в 2016 році подані в цій книзі передбачення будуть ви-
глядати як криве дзеркало теперішнього… навіть якщо це так, то всі 
ми відповідальні за те, щоб краще дізнатися про стан справ»2. У цьому 
коментарі й закладено відповідь на запитання про доцільність прогнозів. 
Так, можуть змінюватися тренди, обставини. Ймовірно, вдосконалювати-
муться методи й методики прогнозних досліджень, але, незважаючи на ре-
зультат, така діяльність завжди матиме попит. 

Звичайно, ставити запитання щодо релігії та її майбутнього (ма-
ються на увазі окремі релігійні процеси) - легше, аніж відповідати на них, 
ґрунтуючись на науковій методології, яка має відносний і спеціалізовано-
адресний характер і потребує міждисциплінарного підходу. Адже, на 
відміну від конкретних прогнозів, наприклад, у сфері розвитку економіки 
або політики, комплексні прогнози в релігійній сфері виправдовуються 
слабо. Це свідчить про можливість прогнозувань окремих тенденцій у 
процесі розвитку релігії, але неможливість створення на науковій основі 
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цілісної перспективної картини буття релігії. Однак, на нашу думку, крім 
напрацювання методології прогнозування релігійних процесів, не варто 
нехтувати можливістю перевірити істинність тих чи інших прогностичних 
концепцій, навіть якщо вони матимуть негативний результат при перевірці 
реальним перебігом подій. Адже й верифікація не є основним критерієм 
істинності прогнозу. Логічним може видаватися питання про доцільність 
складання прогнозів у релігійній сфері з огляду на неможливість ство-
рення цілісної картини майбуття релігії, методологічних труднощів, 
пов’язаних із потенціалом прогностики тощо. У чому ж тоді значення 
подібної наукової продукції? Як розуміти цю діалектичну суперечність - 
потребу в прогнозах і труднощі у їх складанні й тим паче - виповненні? 
Спадає на думку інша філософська проблема - діалектика добра і зла. Їх 
взаємна непереможність. Та хіба це означає безглуздість і непотрібність 
такої боротьби? Відповідно і значення прогнозів, у першу чергу, полягає 
не у їх верифікованості, а в можливостях сьогоднішнього дня, які дають 
змогу готуватися до вирішення проблем завтрашнього та майбутнього в 
цілому.

Абсолютно логічно, що сам прогноз не варто ототожнювати з 
прагненнями передбачити всі можливі деталі майбутнього релігії, 
детерміновані великою кількістю факторів. Тому закони, які лежать в 
основі змін, можуть мати тільки ймовірнісний характер, а прогностичні 
висновки найкоректніше формулювати як тенденції або варіативні моделі 
майбутніх станів. 

Масштабність і вартісність спроб різних соціологічних центрів 
прогнозувати майбутнє навіть християнської релігії - є досить вража-
ючими. Однак, саме християнство дає плідний емпіричний матеріал, що 
дозволяє застосовувати й випробувати в дослідженні різні прогностичні 
методологічні підходи. Цікавим і виправданим, в контексті монографічного 
дослідження є аналіз християнського харизматизму як основного про-
гнозного тренду модернізації християнства. 

Тому навіть на актуальне для України запитання «Чи бути єдиній 
Помісній Православній Церкві в Україні» відповісти непросто і, до того 
ж, можна робити це по-різному. Якщо розглядати його в дусі пасивного 
очікування, то варто згадати Конфуція, який на запитання «Чи довго ще 
чекати змін?»  відповів: «Якщо чекати, то - довго». Найчастіше проблема 
полягає в тому, що люди прагнуть знати точний перебіг подій із зазначен-
ням часу його виповнення - абсолютно і безапеляційно. Однак це скоріше 
прерогатива гадання. Повертаючись до питання помісності, зазначимо, 
що воно може звучати по-різному: коли буде Помісна Православна Церк-
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ва в Україні, за яких умов в Україні постане Помісна Православна Церква, 
чи можлива Помісна Православна Церква в Україні? Відомий вітчизняний 
дослідник православ’я О.Саган, зазначає, що «проблема конституювання 
єдиної Української Помісної Православної Церкви перестала бути пробле-
мою теоретичною чи бажаним/очікуваним шляхом еволюції православ’я в 
Україні. Йдеться про життєву необхідну умову виживання країни»3. Отже, 
поряд із прогнозуванням все більш суспільно запитуваним поставатиме 
власне конструювання/управління майбутнім певної релігійної системи 
як вектор інноваційного управління. Це вже інший підхід, і він потребує 
формування стратегічного суб’єкта, здатного брати відповідальність за те 
майбутнє релігійної системи, яке він створює. Західний світ досить актив-
но протягом останніх 50 років реалізує подібні проекти силами мереж-
них міждисциплінарних наукових інститутів («фабрик думок»), викону-
ючи конкретні замовлення урядових організацій в інтересах національної 
безпеки. Відтак «зрощеність» політичної сфери і релігійної, релігійної та 
безпекової, особливо в умовах загострення ситуації в Україні, в ситуації, 
яку можна означити як точку біфуркації, з варіативністю подальшого май-
бутнього, набуває все більшого значення. Формулювання запитання в 
ракурсі: «Що потрібно/можливо зробити для конституювання Помісності 
Церкви в Україні» - інакше орієнтуватиме виконання завдання на прогноз. 

Відтак стратегічне прогнозування розвитку релігійної системи 
постає не вгадуванням прихованих причин, а формуванням ймовірних і 
бажаних сценаріїв довгострокового розвитку її в локальному і глобаль-
ному просторі. Чи можна сформувати ймовірні сценарії довгострокового 
розвитку релігії? Чи можливо вплинути на релігійні процеси, скерувати їх 
у певному напрямі? Чи конструювання майбутнього, у тому числі майбут-
нього релігії - утопія, чи ж завдання, підвладне людині? Наскільки мож-
ливим може бути управління релігійною системою? Відповідь на ці та інші 
запитання з необхідністю передбачає: а) знання законів самоорганізації 
релігійної ситуації, що може дозволити втручатися в її діяльність і пев-
ним чином управляти нею; б) усвідомлення і розуміння того, що про-
цес управління в режимі самоорганізації зводиться до виявлення 
закономірностей тих еволюційних змін, які властиві релігійним системам 
і їх руху за заданими траєкторіями. Саме ці питання спонукали свого часу 
автора до наукових розвідок, і саме на них ми спробуємо дати відповідь у 
цьому дослідженні. 
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3Саган О.Н. Єдина Помісна Православна Церква в Україні: суспільний запит на необхідність консти-
туювання. – К.: КПБА, «Світ Знань», 2016. –  С.39.



У своїй праці «Хроніки передбачень: 2006–2017» В.Горбулін4, 
відомий український вчений, політик, директор Національного інституту 
стратегічних досліджень, конструюючи архітектоніку новітньої історії, 
з притаманною доктору технічних наук акуратністю та філігранністю 
зазначає, що виконання такого завдання, як напрацювання стратегій, 
потребує об’єднаних зусиль учених, представників держструктур, органів 
безпеки і оборони, громадянського суспільства тощо. У рамках цього 
дослідження вирішення такого завдання неможливе, але глибоке вивчен-
ня проблеми, напрацювання підходів, методів для реалізації можливості її 
вирішення, окреслення сфери застосування - цілком. Адже цінність нау-
ки полягає у передбаченні, відтак цінність релігієзнавства, крім іншого - у 
розробці методології прогнозування у сфері релігії.  

9

4Горбулін В.П. Хроніки передбачень: 2006–2017 / В.П.Горбулін. – Харків: Фоліо, 2017. – 255 с. – С.185.
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ГЛАВА 1. 
ПРОБЛЕМА МАЙБУТНЬОГО

У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ

Хто володіє теперішнім, той володіє минулим. 
Хто володіє минулим, той володіє майбутнім. 

Джордж Оруел

Сучасне людство, на відміну від традиційного суспільства минулих 
століть, все більше відчуває свою скерованість на майбутнє. Це відчуття 
є майже універсальною ознакою світосприйняття як окремої люди-
ни, так і цілих суспільств, що суб’єктивно зазнають прискорення плину 
часу, розмитість меж сучасного та майбутнього. Психологи та езотерики, 
релігійні діячі й філософи, культурологи та етнопсихологи намагаються 
повернути людину до стану «тут і зараз», проте все частіше людська думка, 
нехтуючи сучасним, намагається осягнути та пережити майбутнє - ще до 
його настання. Можна говорити про зміну парадигми майбутнього, склад-
ний процес якої зазнає сучасне людство.

Як писав польський письменник, філософ, фантаст С.Лем, «Ми 
відчуваємо, що цивілізація у своєму поступальному русі відривається, що 
її відривають від традиційних історичних коренів, тому вона повинна зон-
дувати своє майбутнє, вона повинна сьогодні приймати рішення, наслідки 
яких врятують або знищать наших дітей і онуків. Такий стан справ 
вище наших сил, і його іноді називають future shock - шок майбутнього, 
потрясіння від бачення незбагненного, що роздирається протиріччями, 
але разом із тим і майбутнього, яке невідворотно наближається»1. 

У цьому зв’язку цілком природним є прагнення людини 
«відрефлексувати» цей процес у літературі (поява наукової фантасти-
ки, фентезі, альтернативної історії та інших жанрів сучасної художньої 
літератури, які межують із вже усталеною наукою футурологією, що виник-
ла не лише завдяки академічним вченим, а й письменникам), суспільних 
науках та гуманітаристиці. 

Людство протягом всієї історії вперто намагається прогнозува-
ти процеси свого розвитку у всіх його сферах - науковій, технічній, 
духовній тощо, а найкращі його представники не зважають на принципо-
ву неможливість підведення строгої наукової бази під їхні концепції.

1Відкритий лист С. Лема читачам / пер. В. И. Язневич // Polska. – 1973. – № 5.
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Звістки про майбутній «кінець світу», які перманентно виникають, 
не лише стали соціальним явищем, а й отримали економічне підґрунтя, 
коли пересічне населення масово скуповує товари тривалого зберігання, а 
верхівка суспільства будує автономні «ковчеги» та бункери, намагаючись 
пережити майбутній Армагеддон.

Як би скептично не була налаштована частина суспільства до таких 
способів пізнати майбутнє, заглянути за горизонт сьогодення, але й у цій 
сфері суспільного функціонування (крім, до прикладу, тієї ж економіки) 
спрацьовує висловлення К.Маркса про те, що «запит визначає пропозицію 
і навпаки - пропозиція визначає запит…»2.

Навіть побіжний огляд різнопланової філософської літератури 
засвідчує непотрібність доводити той факт, що питання майбутнього 
постійно хвилювало людство. Але особливо ця проблема актуалізується 
в нашу бурхливу, переломну епоху у зв’язку з віртуалізацією масової 
свідомості, соціальним ескапізмом та зростаючою невизначеністю 
навіть найближчого майбутнього. Цілком закономірним є звернення 
футурологів, філософів, соціологів до проблеми дослідження майбутнього 
як світоглядної проблеми, визначення специфіки різних трактувань пер-
спектив її розгортання тощо.

Важливі для людства передбачення були здійснені цілою низкою 
видатних вчених, філософів, культурологів, соціологів - від уявлень 
про майбутнє людства Платона і Арістотеля до соціально-утопічних 
концепцій Т.Мора і Т.Кампанели, від діалектики Г.В.Ф.Гегеля до концепції 
розвитку К.Маркса, від класичного до посткласичного, постнекласичного 
і постмодерністського знання про майбутнє: І.Кант, І.Г.Фіхте, В.Соловйов, 
М.Бердяєв, К.Ясперс, Х.Ортега-і-Гассет, а також економісти і політологи – 
Ф.Бродель, І.Валлерстайн, З.Бзежинський, С.Ґантінгтон; релігійний підхід 
у соціокультурному прогнозуванні можемо спостерігати у працях П.Тейяра 
де Шардена, П.Тіліха. Цивілізаційні потоки та культурно-історичні типи 
як відкриті, а не автономні системи розглядаються в культурологічних 
концепціях А.Тойнбі, О.Шпенглера, М.Данилевського, П.Сорокіна. 

Застосування новітніх методологій, таких як теорія самоорганізації 
складних нелінійних систем, теорії автопоезису, монадологічне 
розуміння цивілізацій (яке полягає у наявності імпліцитної атрибутивної 
«гомеомеричності» цивілізацій як живих індивідів історичного процесу)3 
тощо до дослідження таких складних феноменів як релігія, уможливлює їх 

2Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 25 [Электронний ресурс]. – Режим доступа:http://libelli.ru/marxism/
me_ss2.htm.
3Цивілізація: історія поняття. Історичний процес як множина цивілізацій. Монадологічне розуміння 
цивілізацій // Філософія: навч. посіб. / за ред. І.Ф.Надольного. – К., 1997. – С.395-405.
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розуміння як певних динамічних утворень, які є складовою цивілізаційних 
потоків – із визначеним типом цивілізаційного зростання. 

Слід згадати також існуючу наукову традицію аналізу прогнозуван-
ня як взаємозв’язку інформаційних утворень та системи потреб, інтересів, 
ціннісних установок у політиці, економіці, духовній сфері. Такий підхід ха-
рактерний для праць А.Бауера, В.Ейхорна, С.Райса та інших. У радянській 
та пострадянській філософії ця традиція розвивається у працях 
А.Сергєєва, В.Геца, А.Попова, Ю.Ожогова, Є.Веселовського, В.Шинкарука, 
В.Табачковського та інших.

Футурологічні побудови А.Кларка, А.Печчеї, Дж.Несбіта, 
П.Ебурдіна та інших засновуються на виокремленні загальнолюдсь-
ких проблем у соціально-економічній, політичній та духовній сферах 
буття людини. 

Окремим напрямом у низці досліджень майбутнього є сфера наукової 
фантастки, де проблема майбутнього розгортається в художній формі, 
яка представлена творами С.Лема, А.Азімова, А.Кларка, Р.Хайнлайна, 
Ю.Щербака та інших.

Звичайно, зацікавленість прогнозуванням має глибоке економічне 
і соціальне коріння, прогноз стає невід’ємною складовою і умовою 
ефективності всіх форм суспільної діяльності, а тому не належить до 
тих наукових питань, які, швидко виникаючи, так само швидко й зника-
ють. Відтак функціонування сучасного суспільства неможливо уявити 
без систематизованих прогнозів у різних сферах його життєдіяльності, 
їх розробки та узгодженнях. Різні за цільовим значенням (пошукові чи 
нормативні), з різним горизонтом прогнозування (коротко-, середньо-, 
довготермінові), повсякденні й футурологічні, різні за прикладними 
сферами (соціально-економічні й політичні, екологічні, культурологічні, 
інформаційні, прогнози релігійних процесів тощо) - давно стали складо-
вою людського життя. 

Потреба у прогнозуванні 
зумовила порушення науковими 
дослідженнями у сфері прогнозуван-
ня тих загальних питань, відповіді на 
які можна дати лише спираючись на 

загальну філософську концепцію передбачення. Історична ретроспектива 
формування поглядів, концепцій щодо майбутнього як загальнолюдської 
проблеми розглядається нами в подальших главах.

Наразі, щоб окреслити проблемне методологічне поле релігієзнавчого 
напряму прогностичних досліджень, необхідним і актуальним є розгляд 
загальних методологічних проблем прогнозування. Адже прогнозування має 

Загальна філософська кон-
цепція передбачення як

відповідь на загальні питання 
у сфері прогнозування
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розглядатися як наукова теорія, де філософсько-методологічний аналіз 
потребує використання специфічних гносеологічних категорій з ура-
хуванням тих особливостей, які є наслідком своєрідності пізнавальної 
ситуації в умовах прогнозування (в релігієзнавстві ми виділяємо релігійну 
ситуацію як об’єкт наукового дослідження і прогнозування). 

Прогноз є специфічним видом пізнання, а відтак - специфічною 
формою взаємодії об’єкта і суб’єкта. Своєрідність пізнавальної ситуації 
полягає в тому, що на перший план висувається дослідження не того, що 
є, а того, що буде. Отже, завдання дослідника полягає у створенні певного 
ідеального образу того, що не існує, у прикладі прогнозування релігійних 
процесів - певної схематичної моделі релігійної ситуації. М.Моісеєв, 
визнаний спеціаліст в таких наукових сферах, як числові методи в теорії 
оптимального управління, теорії ієрархічних систем, імітаційне моде-
лювання тощо визначає модель як носія знань, інформації про об’єкт, 
що моделюється. «Під моделлю ми будемо розуміти спрощене… упако-
ване знання, яке несе обмежену інформацію про предмет (явище), що 
відображає ті чи інші його окремі властивості»4. При визначеннях поняття 
моделі, яких існує велика кількість у науковій літературі, наголосимо на 
тому важливому, на нашу думку, моменті, що модель - «теорія, яка описує 
структуру і внутрішню взаємодію в системі»5.

Розглянуті нами в наступних теоретичних викладках погляди 
на майбутнє людства, сформульовані в різні часи у формі соціально-
утопічних, філософсько-історичних концепцій майбутнього, також 
постають як ідеальні типи моделі майбутнього. У такому розумінні 
«ідеальний тип» є методологічною категорією для визначення статусу 
концептуальних засобів, що застосовуються в історичному та соціальному 
пізнанні. Будуючи ідеальний образ об’єкта, що не існує, ми стикаємося з 
випереджувальною дією свідомості, де остання йде попереду дійсності, 
що розгортається. Тут особливо проявляється творчий бік свідомості. 
За визначенням проф. Н.Храленка, який досліджував філософсько-
методологічні проблеми прогнозування, «процес відображення - це не 
просте перенесення у свідомість картини із досліджуваної сфери, не мерт-
вий схематичний зліпок з дійсності, а активна діяльність суб’єкта, який 
відтворює в ідеальній формі досліджуваний об’єкт. Тому в прогнозуванні 
відображення виступає у своїй найбільш активній діяльнісній формі»6. 

Пізнання в умовах прогнозування повинне аналізуватися з точки 

4Моисеев Н. Н. Математика в социальных науках // Математические методы в социологическом ис-
следовании / Н.Н.Моисеев. – М., 1981. –  С.166.
5Там само. – С.170
6Храленко Н. И. Философско-методологические проблемы прогнозирования / Н.И.Храленко. – Ле-
нинград: Издательство Ленинградского университета, 1980.  – С. 7. 
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зору активності суб’єкта щодо об’єкта пізнання. Розглянемо дві специфічні 
особливості прогнозу: прогноз як випереджальне відображення і про-
гноз як форма активності суб’єкта, що пізнає. Випереджальний характер 
відображення полягає загалом у тому, що створюється образ тієї ситуації7, 
яка має виникнути як закономірний розвиток існуючих на цей момент 
умов. Тут ми стикаємося з такими передумовами розуміння випереджаль-
ного відображення:

- у дійсності повторюються одні й ті самі зв’язки і відношення, що є 
ознакою їх стійкості й закономірності об’єктивного світу;

- умовою випереджального відображення є відображення відтермі-
новане, яке призводить до випереджального тільки за умови циклічності 
відтермінованого відображення, що уможливлює накопичення досить 
значного обсягу інформації про схожі пізнавальні ситуації . 

Цікавим є припущення, що «існуючі в нашій свідомості образи май-
бутнього здатні впливати на реальний хід подій». Таке припущення де-
монструють у своїх працях Р. Мертон8 - американський соціолог, один з 
засновників школи структурно-функціонального аналізу та деякі сучасні 
дослідники майбутнього (futures studies)9.

Наголошуємо, що кожна ситуація є неповторною у своєму 
різноманітті, тому інформація про низку схожих ситуацій не може вва-
жатися основою для діяльності в новій ситуації. Це унеможливлює 
формалізацію в побудові прогнозу і закріплення його в символічній 
системі. Відображення має цінність остільки, оскільки воно може бути 
використане як основа діяльності в нових ситуаціях. Це означає, що 
інформація, накопичена в процесі дослідження історії релігії, потребує 
такої переробки, яка б дозволила її використовувати у процесі діяльності. 
Саме в цій переробці інформації й полягає активність суб’єкта. 

У кожному дослідженні важливим є розуміння прогнозу. Він постає 
формою випереджального відображення в науковому пізнанні - випе-
редження стає його головним змістом і наповненням, а відтерміноване  
відображення розглядається лише як засіб пізнання. Ми можемо успішно 
вирішувати завдання, продиктовані необхідністю, оскільки заздалегідь 
здатні до них підготуватися. Прогноз дозволяє сьогодні готуватися до 
вирішення проблем завтрашнього дня, до майбутнього в цілому.

Таким чином, активність пізнавальної діяльності при прогнозуванні 

7Там само.  – С.8–9.
8Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон. – Роберт Мертон. — М.: ACT: 
Хранитель, 2006. – 873 с.
9Див., напр.: Сайт ассоциации футурологов. Футурология. Прогностика. Моделирование будуще-
го: [Електронный ресурс]. – Режим доступу:  http://futurologija.ru/bibl/knyazeva-e-n-konstruirovanie-
budushhego/
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полягає не тільки у створенні ідеального образу, типу, моделі, а й у тому, 
що створення такого ідеального образу, типу, моделі підпорядковане 
меті діяльності людини і набуває ознак антропності10. Саме поняття 
«майбутнє» є поняттям антропним, але, разом із тим, і соціальним, для 
повної характеристики якого необхідне усвідомлення часових змін, їх 
векторності. Перш ніж зосередитися на розгляді векторності часових змін 
і принципу антропності, визначимося з самим поняттям «майбутнє». 

Поняття «майбутнє» займає 
особливе місце у філософії, в 
людській рефлексії як такій. Існуючі 
у філософії теорії майбутньо-
го пояснюють його по-різному: 

індетермінізм трактує майбутнє як певну невизначеність, яку людина 
здатна формувати за власним бажанням і потребою, а за іншою теорією - 
детермінізму - майбутнє визначено заздалегідь. Циклічна модель часу 
(Всесвіту) постулює повторюваність у майбутньому того, що вже було в 
минулому. Практично всі релігії в рамках компенсаторної (танатологічної) 
функції  пропонують пророцтва про життя після смерті, а також своє 
бачення майбутнього. У рамках релігій Сходу циклічна модель часу 
унеможливлює розвиток есхатологічних вчень. Вихід із сансари (коло-
обігу народження і смертей) в індійських релігіях визначається терміном 
«мокша» (звільнення, вихід зі світу людського життя, що розуміється як 
світ страждань). Цей концепт набуває дещо відмінного звучання в різних 
індійських релігіях і закріплюється  у джайнізмі як перехід у потойбічний 
світ і здобуття вічного блаженства, в індуїзмі як злиття з Абсолютом (злит-
тя Брахмана і Атмана), у буддизмі - це звільнення від всіх бажань, праг-
нень і досягнення нірвани (припинення коливання дхарм).

У релігіях із лінійною моделлю часу, особливо вираженою в 
авраамічних релігіях, віднайшли своє втілення і розвиток есхатологічні 
вчення (есхато-хіліастичні)11. У християнстві, зокрема, конфлікт між 
знанням майбутнього Богом (про Бога всезнаючого йдеться в 1 Ів. 3, 20; 
Євр. 4, 13) і свободою волі людини веде, наприклад, до доктрини при-
речення  (кальвіністське вчення про предестинацію). Ширше поняття 
провіденціалізму12 означає релігійно-філософське спрямування, де дже-
рела суспільства, його витоки, рушійні сили і напрям розвитку з означе-

10Антропність (від грец. anthropos — людина), принцип антропності або принцип Зельманова-Кар-
тера – один з принципів сучасної космології, який стверджує, що люди спостерігають Всесвіт саме 
таким, а не інакшим, оскільки за інших умов людей у такому світі не існувало б.
11Докаш В. І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації / В.І.Докаш. – К.; Чернівці: Книги 
– ХХІ, 2007. – 544 с.
12Провіденціалізм (від лат. providentia – провидіння).

Поняття «майбутнього»
у філософії. Індетермінізм та 

детермінізм. Циклічна
та лінійна моделі часу в релігії
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ною кінцевою метою визначаються потаємними, зовнішніми щодо розгор-
тання історичного процесу силами - провидінням (Богом), виповненням 
передбаченого Богом плану спасіння світу. Такі погляди на процеси, що 
мають розвиток, призводять до фаталізму. Відтак, провіденціалізм власти-
вий майже всім релігійним системам, у філософії - багатьом ідеалістичним 
теоріям, середньовічній історіографії та схоластиці, де історичний процес 
розуміється як шлях до есхатологічного Царства Божого.

Оскільки в дослідженні майбутнє розуміється як часова категорія, 
то операціоналізаційно ми зупинимося на дефініції майбутнього як 
суб’єктивної з людського погляду й об’єктивної з погляду стороннього 
спостерігача частині лінії часу сприйняття реальності. Остання, тобто 
реальність, характеризується комплексом явищ і подій, що не відбулися 
відносно об’єкта, який перебуває в більш ранньому часі. Виходячи з на-
веденого визначення, логічним є апелювання до антропного принципу і 
аналізу векторності часових змін. 

Для світу мертвої матерії майбутнього немає, як немає і минулого, 
а тому й немає сьогодення. Так, ще з часів Л.Больцмана13 стрілу часу було 
прийнято відносити до феноменології, аргументуючи це тим, що людина, в 
силу своєї природи, є спостерігачем і несе відповідальність за розрізнення 
між минулим і майбутнім. За визначенням відомого дослідника складних, 
дисипативних систем, самоорганізації та необоротності, що мали вплив 
на різні галузі науки І.Пригожина, «стріла часу проявлялася у фізиці че-
рез такі процеси, як дифузія і в’язкість»14. Однак зараз ситуація зовсім 
інша - відомо, що незворотність призводить до великої кількості інших 
явищ, які ілюструють конструктивну роль стріли часу. Без незворотності 
нерівноважних процесів  неможливим було б і виникнення життя на Землі. 
Тому вважати, що стріла часу має «лише феноменологічний характер», 
або суб’єктивний - не доводиться. «Всі ми в дійсності діти стріли часу, 
еволюції, а не її батьки»15. Відтак предметом прогностичної діяльності 
може бути як минуле, так і теперішнє. Але при такому розумінні про-
гнозу він стає актом будь-якої пізнавальної діяльності. Якщо результати 
пізнання дозволяють нам щось передбачати, то ми, по суті, отримуємо нове 
знання. І в цій евристичній функції пізнання не розрізняються напрями 
пізнавальної діяльності - чи минуле це, а чи ж майбутнє. Евристичність 
знання означає, що на основі існуючої інформації ми можемо віднаходити 

13Больцман Л.Е. (1844–1906) – австрійський фізик, який зробив великий внесок у розвиток 
термодинаміки і статистичної фізики на основі атомістичних уявлень.
14Пригожин И.А. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы / И.А.Пригожин. – 
Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. – 208 с.  
15Там само. – С.11.
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дещо нове, безвідносно до того, стосуються нові факти теперішнього, ми-
нулого чи майбутнього. Але в нашому дослідженні ми не зупинятимемо-
ся детальніше на розумінні прогнозу як аспекту пізнавальної діяльності, 
попри те, що проблеми методології прогностики мають межовий харак-
тер і виникають на перетині загальної методології наукового пізнання 
та методології соціального пізнання. Доцільніше розглянути прогноз як 
дослідження майбутніх станів об’єкту пізнання - релігійної ситуації, що 
базується на розумінні релігії як складного комплексу, про що неоднора-
зово було зазначено автором цього дослідження. 

Під прогнозуванням релігійних процесів ми розуміємо загалом 
усю сукупність послідовних дій, спрямованих на отримання ймовірного, 
науково обґрунтованого судження про майбутній стан релігійної систе-
ми у взаємозв’язку та взаємозумовленості її елементів. Релігійний про-
цес у дослідженні означується як закономірна безперервна послідовна 
зміна моментів розвитку релігійного комплексу, які слідують один за 
одним. Релігійну ситуацію ми розглядаємо як опредмечену систему 
(досліджувану одиницю), під якою розуміється не окремий, хай навіть і 
значний релігійний факт, а все їх різноманіття у взаємозв’язку між собою 
й існуючим соціальним середовищем, тобто певне комплексне, системне 
утворення, яке може бути локалізоване та фіксоване у просторі й часі.

Для узгодження тих за-
сновкових мотивів, на яких мо-
жуть ґрунтуватися прогнози в 
релігієзнавстві й бачення майбуття 

релігії, необхідно приділити увагу аналізу антропного принципу, зокрема, 
спираючись на праці з культурології та націології проф. А.Свідзинського16, 
який висловлює ключову ідею про культуру як феномен самоорганізації. 

Але звернемося, спочатку, до класичної праці Тейяра де Шардена 
«Феномен людини», яка дає змогу спиратися на поєднання еволюційного 
підходу Дарвіна та ідеї самоорганізації як центрального спрямовуючо-
го стрижня процесу еволюції. У процесі антропогенезу з’являються такі 
складні феномени як релігія, мистецтво,  культура. В той же час, низка 
питань - чи з’явилися ці феномени тому, що в ході еволюції в людини 
виникала нова потреба і необхідність її реалізації, чи це був лише спосіб 
адаптації виду до мінливого світу, а чи ж «побічний продукт» еволюції 
іншого феномену - залишаються відкритими. Методологічні можливості 
синергетичного підходу до вивчення питань еволюції релігійної свідомості 
як форми прояву потреб психічної структури людини досліджувалися у 
16Свідзинський А. Синергетична концепція культури / А.Свідзинський. – Луцьк: ВАТ «Волинська об-
ласна друкарня», 2009. – 696 с.

Антропний принцип.
Релігія - адаптація чи 

еволюція?
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працях М.Савостьянової. У монографічній праці «Перспективи людини 
розумної: еволюція чи адаптація» дослідниця стверджує, що з ускладнен-
ням психічної структури людини, яка розвивалася разом із біологічною, 
невідворотно виникають можливості сприйняття світу як цілісності. Але, 
за визначенням дослідниці, «щоб Дух явив себе світу»17, має проявити-
ся форма. Такою формою прояву потреб психічної структури людини й 
постає, на думку авторки, релігійна свідомість. Як реакція на сутність світу 
в цілому, релігійна свідомість в її різнорівневих проявах відображається 
в магії, фетишизмі, анімізмі, тотемізмі тощо. Такий підхід вкладається в 
концепцію розуміння походження релігії (точніше схильності людсь-
кого мозку чи психічної структури людини до генерації та сприйняття 
релігійних ідей) як корисної адаптації, що розвинулася в ході еволюції лю-
дини поряд з іншими корисними (адаптивними) властивостями мислення. 
Але важко погодитися з твердженням М.Савостьянової про те, що тільки 
християнський Бог постає таким високим ступенем узагальнення, якого 
можна було досягнути, маючи високу складність «психічної структури»18. 
Це спонукало нас до пошуку й інших точок зору, зокрема, звернення до 
дискусії «Бог чи наука» (God vs. Science) біолога-еволюціоніста Р.Докінза, 
автора праці «Бог як ілюзія», та лікаря-генетика Ф.Колінза, керівника про-
екту геному людини19. Ідею релігії як побічного продукту психологічних її 
особливостей пропонують і етолог Р.Хайнд («Почему боги упорствуют»), 
і антрополог П.Буайєр («Объяснение религии»), і С.Етран («Верим в бо-
гов») та ін. Загалом  йдеться про припущення, що релігія може виявитися 
побічним продуктом якогось іншого феномену. З позицій еволюції та з її 
законів формується погляд, що феномен релігії не має власної цінності для 
виживання виду, а є лише побічним продуктом іншого, важливого для ви-
живання феномену. Тут ми посилатимемося на книгу Р.Доккінза «Бог як 
ілюзія»20 (Richard Dawkins. The God Delusion, 2008), де ці та інші питання 

розглядаються детально, з наведен-
ням численних прикладів.

Дослідження суспільства, історії, 
культури та релігії перед-бачає до-
сить широкі варіації в оперуванні 
поняттями, які залежать як від 
ціннісних установок автора, так і від 

17Савостьянова М.В. Перспективы человека разумного: эволюция или адаптация? – К. : Изд-во: «Па-
рапан». –  2005. – 168 с.
18 Там само.
19 God vs. Science. Time. – 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:      http://content.time.com/time/
magazine/article/0,9171,1555132,00.html
20 Там само.

Формування
науково-категоріального
апарату та методологічні

вточнення як умова
адекватного виокремлення 

предметної сфери дослідження.
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поставленої мети й завдань. Уявлення про них може бути неоднозначним 
у різних дослідників і залежить від того, які елементи чи процеси існуючої 
реальності вони вважають найбільш значущими, а також від того, як 
дослідники розуміють можливість їх екстраполяції в майбутнє. Внаслідок 
цього з’являються навіть не різні, а протилежні прогнози перспективних 
ситуацій, зумовлені різним баченням як одних і тих самих компонентів 
оточуючої реальності, так і окремих її складових. У гуманітарній сфері ми 
з цим зіштовхуємося частіше, аніж у будь-якій прикладній, тому, вивчаючи 
проблему майбуття релігії як духовного феномену в сучасних концепціях 
та футуристичних прогнозах, ми досліджуємо весь спектр сценарних 
прогнозів - оптимістичного, песимістичного та найбільш вірогідного 
(який перебуває між двома крайніми випадками), спираючись на систему 
аргументацій та послуговуючись фактажем, отриманим іншими наукови-
ми напрямами. 

Використання певного науково-категоріального апарату покликане 
визначити конкретний ракурс дослідження, що дозволить адекватно ви-
окремити саме релігійний аспект суспільного життя й відобразити його в 
науковій праці.

Розглянемо ті методологічні проблеми, які можуть мати місце в нау-
ковому дослідженні такого спрямування, оскільки, за визначенням польсь-
кого дослідника А.Бронка, «…абсолютна об’єктивність у релігієзнавчих 
дослідженнях неможлива, то важливою постає роль методологічних 
досліджень як місця зустрічі конкуруючих точок зору»21. Основний за-
кид у бік неможливості беззасновкового («безпредпосылочного» - з 
рос.) релігієзнавства полягає в тому, що дослідник-релігієзнавець під 
час дослідження, керуючись  певними культурними (європоцентризм), 
релігійними (християноцентризм), світоглядними або ідеологічними інте-
ресами, при інтерпретації релігійних явищ, із необхідністю продукує ви-
кривлену редукцію релігійних явищ.

Загостреність проблеми об’єктивності наукового аналізу суспільної 
дійсності у процесі побудови її загальноприйнятої теоретичної моделі є 
досить очевидною. Зупинимося на комплексі найважливіших складових 
цієї проблеми. 

По-перше, з гносеологічних позицій твердження вважається 
об’єктивним, якщо його істинність не залежить від суб’єктивності або куль-
тури автора. Важливими постають такі поняття об’єктивності (за Т.Куном 
і Р.Рорті), як предметність та інтерсуб’єктивність. В інтелектуальній історії 
неодноразово робилися спроби встановлення критеріїв для розрізнення 
21Бронк А. О причинах невозможности безпредпосылочного и в этом смысле объективного изучения 
религии // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. – 2011. Вып. 5 (37). – С.85–98.
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наукового знання від ненаукового. Тут погодимося з А.Агафоновим - 
спеціалістом в сфері когнітивної психології свідомості, що й «досі в 
методології науки не випрацювані універсальні критерії демаркації на-
укового і ненаукового знання… хоча це не означає, що такі принципи не 
можуть існувати і не повинні обговорюватися для певних типів науково-
дослідної діяльності»22.

По-друге, в сучасній дослідницькій ситуації методологічний 
конструктивізм розглядає «наукові факти» як результат наукової теорії, 
що змінюється у міру зміни й самої наукової теорії23. З одного боку, 
на істинність може претендувати тільки факт, але, з іншого - факти 
змінюються залежно від глибини проникнення людини у спостережу-
ваний світ. Зі зростанням наукового знання зростає кількість прийня-
тих допущень. Це означає, що дуже багато положень, до яких прийшли 
інші вчені, дослідник особисто не перевіряє, а приймає як аксіому (зараз 
перевірити особисто всі підстави наукової теорії не видається можливим, 
зокрема ще й тому, що багато досліджень здійснюються на стику декількох 
наук). Таким чином, багато положень, що є вихідними в теорії, прийма-
ються на віру. Науковий факт постає реальністю вже потлумаченою на 
стадії наукового спостереження й дескрипції. У такій перспективі релігія 
постає світом інтенціонально створених конструкцій, тобто втілених у 
життя людиною, хоча їх подальше існування вже не пов’язане з «визначе-
ними, окремими суб’єктами»24. 

По-третє, проблема релятивізації як наслідку несприйняття унікаль-
ності релігійних явищ, а аналіз їх лише як одного із феноменів, що включе-
ний у загальні надбання людства.

По-четверте, редукціонізм як применшення трансцендентного і 
надприродного виміру релігії. 

Враховуючи зазначені проблемні моменти методології релігіє-
знавчого дослідження, докладно розглянуті А.Бронком, притримуємося 
тієї пози-ції, що «текстуру дійсності можна вловити лише за допомо-
гою особистого досвіду, а об’ємність - глибиною обізнаності з предме-
том та його специфікою»25. Продовжуючи перелік проблем, пов’язаних 
із методологією релігієзнавчого дослідження, зазначимо, що, за визна-
ченням О.Горкуші, «інтерпретативно-інформаційна опосередкованість, 

22Агафонов А.Ю. Когнитивная психомеханика сознания, или как сознание неосознанно принимает 
решение об осознании : изд. 2-ое, испр. и доп. – Самара : ИД «Бахрах – М», 2007. – 336 с. – С.18.
23Детальний розгляд деяких із них здійснено у праці А.Бронка «О причинах невозможности безпред-
посылочного и в этом смысле объективного изучения религии».
24Karpiński J. Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych / J. Karpiński. –Warszawa, 2006. – 357 s.
25Майдан і церква. Хроніка подій та експертна оцінка / Українська асоціація релігієзнавців // За заг. 
ред. д-ра.філос. наук Л.Л.Филипович і канд.філос. наук О.В.Горкуші. – К. : Самміт-Книга, 2014. – С.8.
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темпорально-просторова й культурно-світоглядна дистанційованість» 
не повинні підмінювати дійсність як предмет аналізу і прогнозування 
«ідеологічно звіреним і контекстуально сформованим» симулякром26.

Існують і певні застереження у побудові прогнозів у релігійній 
сфері. Принаймні про одне з них варто згадати, оскільки такий прогноз 
не може бути редукований до аналітично отриманих у сфері природничо-
технічних досліджень теоретичних закономірностей. Прогнозування є 
«процесом перетворення їхньої інформаційної бази (бази природничо-
технічних досліджень - Т.В.) на категоріальну визначеність філософського 
знання на основі логіко-гносеологічного синтезу»27. Адже це - певний 
процес переробки, продукування й використання моделей майбутньо-
го у суспільному розвитку. Відтак прогноз слід розглядати як соціально-
психологічну установку, що демонструє здатність суспільства до само-
розвитку, бо навіть маючи тією або іншою мірою інформацію про різні 
суспільства (які існують тепер чи існуватимуть у майбутньому), не можна 
повністю зрозуміти специфіку їхньої життєдіяльності.

Виходячи з того, що релігійний комплекс (у загальному його 
розумінні) як об’єкт дослідження та прогнозування є складним соціальним 
явищем і має свою структуру, в якій можна виокремити соціальну скла-
дову, варто дослідити методологічні підходи, застосовні у прогнозуванні 
соціальних процесів на предмет екстраполяції окремих елементів (чи ви-
будовування окремої методології) у релігієзнавчому контексті. 

У здійснюваному аналізі ми 
свідомі того, що всі методологічні 
проблеми прогностики мають де-
який межовий характер, оскільки 
виникають на стику із загальною 
методологією наукового пізнання. 

Вище ми зазначали, що вважаємо за доцільне розглядати прогноз як 
розгляд/побудову/аналіз майбутніх станів досліджуваного об’єкта. Але 
межовий характер прогнозування постає окремим випадком однієї 
з найістотніших тенденцій сучасної науки - її інтеграції, наслідком 
якої є застосування міждисциплінарних, полідисциплінарних та 
трансдисциплінарних підходів28. «Міждисциплінарність» означає, перш 
за все, кооперацію різних наукових сфер, циркуляцію загальних понять 
для розуміння певного явища. «Полідисциплінарність» постає харак-

26Там само. – С.10.
27Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О.С.Власюка. – К. : НІСД, 2002. – С.751.
28Киященко Л. П. Философия трансдисциплинарности / Л.П.Киященко, В.И.Моисеев; РАН Ин-т фило-
софи. – М.: ИФРАН, 2009. – 205 с. 

Міждисциплінарність, 
полідисциплінарність та 

трансдисциплінарність як 
інтегративна особливість 

сучасних досліджень.
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теристикою такого дослідження, коли певне явище чи об’єкт вивчається 
різнобічно - декількома науковими дисциплінами. Такий підхід по-
кликаний вирішувати кризу сучасної філософії і науки, адже феномен 
трансдисциплінарності поєднує в собі традиційні форми дисциплінарного 
наукового знання (зокрема в цьому дослідженні йдеться про релігієзнавчу 
дисципліну) з широким спектром знання буденного, комунікативного, 
особистісного й іншого типу соціального досвіду, орієнтуючись на гори-
зонт універсального знання і практичну спрямованість вирішення су-
часних релігієзнавчих завдань. Так, трансдисциплінарність характеризує 
такі дослідження, які проходять крізь дисциплінарні кордони, виходять за 
межі конкретних дисциплін. Трансдисциплінарні дослідження характери-
зуються перенесенням когнітивних схем із однієї дисциплінарної сфери в 
іншу, розробкою спільних проектів дослідження. Як правило, прогнозу-
вання - це «вирішення цілого комплексу проблем»29. Комплексність про-
гнозування пов’язана з тим, що передбачення майбутніх станів релігійної 
системи вимагає їх всебічного дослідження. Тому цілком логічним є на-
магання поєднати різні напрями дослідження, послуговуючись доробком 
спеціалістів у різних сферах гуманітаристики, або тими методологічними 
надбаннями, які були екстрапольовані з інших наукових сфер і розгорнуті в 
гуманітаристиці.  

Відтак порівняння соціального і політичного прогнозування стає 
можливим на основі опрацювання відповідних методологій прогно-
зування - і, відповідно, уможливлює імплементацію й апробацію їх у 
релігієзнавстві. Зокрема, у працях С.Туронока30, В.Ребкала31, О.Валевського 
та Ю.Кальниша32 та ін. розроблялися політичний аналіз і консультуван-
ня, основи політичного проектування, менеджмент політичних програм, 
тоді як концептуальні й методологічні проблеми політичного аналізу і 
прогнозування, розробка низки конкретних аналітичних і прогнозних 
технік, проаналізовані нами в ході дослідження, викладено в роботах 
А.Ахременка33, В.Ребкала34, К.Ващенка35 та ін. 
29Лисичкин В.А. Предвидение как комплексная проблема современной науки: Автореф.дисканд.фи-
лос.наук. - М., 1967. - 23 с.; Лисичкин В.А. О достоверности прогнозов / В.А.Лисичкин. – М.:  Наука, 
1979. – 64 с.
30Политический анализ и прогнозирование : учебник для бакалавриата и магистра- туры / С.Г.Туронок. 
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 291 с.
31Ребкало В.А. Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та процесів: монографія / за заг.ред. 
М.А.Лепського. - Запоріжжя:ЗНУ, 2012.- 428с.
32Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Політична аналітика та прогнозування: навч. посібник. - Київ:вид-во 
УАДУ, 2002.- 60с.
33Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: учеб. пособие / А.С.Ахременко. – М.: Гар-
дарики, 2006. – 333 с.
34Політичне прогнозування // політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського 
суспільства: навч. посібник / за заг.ред. А.М.Пойченка, В.А.Ребкала. - Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2006.- 416с.
35Ребкало В.А. Ващенко К.О. Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні: монографія. - Київ:Логос, 
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36Филипс Луиза Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / Луиза Дж. Филипс, Марианне В.Йоргенсен; пер. 
с англ. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. – 336 с.
37Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспекти-
вы мирового развития в первой половине ХХІ века. – Дубна : Феникс+, 2006. – 448 с.
38Прогнозирование будущего: новая парадигма / под. ред. Г.Фетисова, В.Бондаренко. – М. : ЗАО «Из-
дательство «Экономика», 2008. – 283 с.

Важливою особливістю зазначених праць є їх практичний характер, 
апробований і підтверджений результатами.

Валідними в контексті методології  прогнозування релігійної 
ситуації виявилися аналогове моделювання, дискурс-аналіз, синергетич-
ний підхід тощо. У широкому контексті дискурс-аналіз може застосову-
ватися як основа для дослідження національних особливостей релігійних 
процесів та їх наслідків тощо. Або ж предметом дослідження можуть 
бути способи, за допомогою яких передаються, інтерпретуються знан-
ня, інформація і формуються думки у ЗМІ. Особливо важливим було 
з’ясування того, як впливають на світоглядні конструкти ті твердження, 
які не промовлені, а лише маються на увазі. Хід дослідження потребу-
вав звернення до новітніх теорії й методу дискурс-аналізу, розроблених 
провідними спеціалістами Данії та Швеції у сфері комунікацій - Л.Філліпс 
та М.Йоргансен36, у контексті дослідження релігійних концепцій майбут-
нього. Об’єднуючи три центральних підходи - теорію дискурсу Е.Лакло 
і Ш.Муффа, критичного дискурс-аналізу і дискурсивної психології, авто-
ри виявляють взаємозв’язок між ключовими формами дискурс-аналізу, 
пояснюючи філософські основи і теорію, а також методологію кожно-
го з цих підходів. Такий підхід може практично використовуватися для 
релігієзнавчих досліджень різних релігійних дискурсів. 

З іншого боку, синергетика як теорія, що пояснює універсальні патер-
ни поведінки складних систем, якою є й релігія, теж має справу з вивченням 
кооперативної поведінки елементів систем, їх спільної дії. Синергетичні 
моделі виявляються ефективними також у розумінні механізмів форму-
вання колективної думки в суспільстві, політичної взаємодії між урядом 
і народом, довготривалих циклів в економіці тощо. Проте застосування 
синергетичної парадигми в релігієзнавстві для прогнозування релігійної 
ситуації мають свої принципові обмеження, які повинні враховуватися 
дослідником. Їх ми проаналізуємо окремо. 

Спектр методологічних підходів пізнання майбутнього простя-
гається від історичного (ретроспективного) прогнозування37, де майбутнє 
виводиться з минулого до принципу мета-історії, яка передбачає 
дослідження майбутнього, виводячи його з майбутнього38 і до ідей про 
самоорганізацію в різних теоретичних рамках, представлених, зокрема, 
теорією дисипативних структур І.Пригожина, синергетикою Г.Хакена 
і Дж.Келсо, теорією самоорганізованої критичності, розробленою в 
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Інституті Санта-Фе, теорією нестаціонарних структур у режимах із заго-
стренням А.Самарського і С.Курдюмова тощо39.

Існує величезна спокуса використання зазначених досягнень 
сучасної методології науки в гуманітарних дослідженнях, зокрема в 
релігієзнавстві. Огляд наукової літератури виявляє спроби застосу-
вання теорії самоорганізації в різних сферах. Зокрема, доцільність і 
методологічну спільність із теорією самоорганізації застосовано в таких 
дослідженнях: «Синергетичний підхід у пізнанні соціально-історичних 
явищ» Т.Х.Дебердєєвої, «Моделювання в системі управління соціальними 
процесами (регіональний аспект)» Г.Ф.Ромашкіної, «Роль моделюван-
ня в пізнавальній і практичній діяльності» В.І.Єфимова, «Синергетич-
на методологія в діяльності військового дослідника» Н.В.Лук’яненка, 
«Релігійна ситуація як об’єкт державного регулювання» Г.О.Видріної, 
«Цивілізаційні моделі діалогу світської і релігійної культури» 
О.В.Ковальчук, «Предмет, принципи і методи синергетичної акмеології40» 
С.Д.Пожарського, «Система суспільної моралі: синергетичний підхід» 
В.В.Надурака, «Етичні цінності в релігіях: гуманістична синергія ідей»  
О.Є.Бродецького тощо.

Можна сперечатися щодо валідності та ефективності цих спроб, 
проте вони засвідчують прагнення інтегрувати природничо-науко-
ву та суспільно-гуманітарну методології, що спостерігається в останні 
десятиріччя у світовому науковому дискурсі (що також ілюструє між-, 
полі- та трансдисциплінарність наукових досліджень). Щоб уникнути 
методологічних суперечностей, слід чітко розрізняти: 

1. Синергетику як картину світу.
2. Синергетику як методологію. 
3. Синергетику як науку.
Для нас є важливим другий аспект функціонування синергетики, а 

саме - синергетики як методології, оскільки це передбачає постановку і 
вирішення певних релігієзнавчих завдань.

Сьогодні синергетика швидко інтегрується у сферу гуманітарних 
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наук. Виникають напрями соціосинергетики та еволюційної економіки. 
Методи синергетики використовуються в медицині, психології, педагогіці, 
застосовуються в лінгвістиці, історії та мистецтвознавстві тощо. Си-
нергетичне бачення нелінійності перебігу часу можемо зустріти ще 
у філософських уявленнях Ф.Ніцше, Е.Гуссерля, Г.Башляра, а також 
Н.Гартмана, А.Бергсона, М.Мерло-Понті, А.Вайтхеда, М.Ґайдеггера та ін. 

Синергетичний підхід уможливлює дослідження процесів само-
організації, що відбуваються в природі й суспільстві, встановлення 
типів нелінійних законів, що керують цими процесами, і умов, за яких це 
відбувається. Відтак застосування синергетичного підходу дозволяє вста-
новити, коли, в яких випадках і на яких еволюційних стадіях хаос може 
відігравати позитивну роль, а коли він - небажаний і деструктивний. У 
сучасній науці активно обговорюються проблеми нелінійної динаміки 
у сфері прогнозування соціальних процесів: визначаються два класи 
об’єктів - один із них становлять об’єкти детерміновані, і побудова про-
гнозу їх поведінки на будь-який відрізок часу цілком можлива, а інший 
клас об’єктів - стохастичні, і передбачити їх поведінку досить складно. 
В останні ж 20 років виявлено ще один клас об’єктів, які формально є 
детермінованими, але передбачити їхню поведінку можна лише протягом 
обмеженого часу й лише за умови точного визначення їх початкового стану.

Синергетичні побудови ніби повертають нас до стародавніх ідей 
про потенційне і не проявлене. Вони близькі до уявлень Платона про пер-
шозразки і довершені форми у світі ідей (ейдосів), уподібнитися яким 
прагнуть речі видимого, завжди недосконалого світу; або ж до уявлень 
Аристотеля про ентелехію - певну внутрішню енергію, яка закладена в 
матерію і спонукає її до знаходження певної форми. На думку Аристотеля, 
створюються тільки речі в певних формах, але не самі форми, які, будучи 
активним початком, наперед-дані, наперед-існуючі. Варто згадати також 
схожий образ Небуття, представлений, зокрема, в «Іцзин» - китайській 
книзі змін. Небуття - це «непроявлене». Речі ховаються від самих себе – 
говорить Х.-Г.Гадамер. Ця потаємність, потенційність як зворотна сторона 
буття притаманна і світу людському, і світу неживої природи. 

У цьому контексті близькими до синергетичних виявилися деякі 
ідеї російських космістів. Однією з провідних ідей російських космістів 
(М.Бердяєва, С.Булгакова, В.Вернадського, А.Горського, В.Муратова, 
В.Соловйова, Н.Умова, М.Федорова, П.Флоренського, К.Ціолковського) 
є ідея про єдиносущність і цілісність універсума, включеність людини 
в космос, а відтак і можливість свідомо впливати на процеси еволюції 
в ньому. Синергетичне світобачення близьке до сучасного напряму 
конструктивізму в епістемології теорії управління. Конструктивізм - це 
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підхід, який стверджує, що людина у процесах сприйняття й мислення не 
стільки відображає навколишній світ, скільки творить та конструює його. 
Це конструювання породжує когерентний, взаємоузгоджений світ. Такий 
підхід також актуалізує необхідність вивчення інших методологій (дискурс-
аналізу, постіндустріальної прогностики як елементу управління тощо). 

Сьогодні синергетика активно використовується у стратегічному 
плануванні, при аналізі історичних альтернатив, у пошуках шляхів 
вирішення глобальних проблем, що стоять перед людством тощо. У цьо-
му контексті застосування синергетики як методології є зумовленим, 
цікавим і перспективним. Остання має справу з людиновимірними си-
стемами, і є цілком виправданою у застосуванні до релігійного фено-
мену. Методологія синергетики може бути ефективною в моделюванні 
процесів самоорганізації та саморозвитку людиновимірних систем, але 
ще не використовувалася для моделювання такої людиновимірної систе-
ми як релігійна. Сама синергетика мислиться як підхід, який базується 
на «трьох китах» - предметному знанні, математичному моделюванні 
та філософській рефлексії. У процесі започаткування і розвитку 
релігієзнавчого дисциплінарного утворення прогнозування релігійних 
процесів (тут, однак, варто розрізняти прогнозування як процес, тобто як 
усталене поняття, і прогнозування релігійних процесів - як дисциплінарне 
утворення. - Т.В.), яке мислиться в контексті загального філософського 
поступу, ці три умови апріорно виконуватимуться. 

Поруч із моделюванням процесів самоорганізації та саморозвитку 
людивиномірних систем, існуюче сьогодні «програмоване суспільство» 
з необхідністю потребує своєрідного «другого народження» прогно-
стики, адже в умовах глобалізації, тісно пов’язаної із застосуванням 
інформаційних та інтелектуальних технологій, роль прогностики зростає. 
Це означає, що виникає необхідність розробки наукової теорії прогности-
ки, адекватної сучасним умовам розвитку і становлення інформаційного 
суспільства, рівню розвитку науки управління і, зокрема, парадигмі 
інтелектуального управління. 

Цікавими і важливим в цьому контексті є напрацювання російських 
вчених В.Глущенка та І.Глущенко41, в яких вони досліджують філософські, 
ідеологічні, методологічні й практичні проблеми сучасної прогности-
ки і пропонують виокремлювати прогностичну функцію філософії 
та філософію прогностики, формулюють визначення «парадигма 
постіндустріальної прогностики», «філософія прогностики» тощо. Відтак 
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прогнозування постає як метод, в якому використовується як досвід, на-
копичений у минулому, так і поточні припущення щодо майбутнього з 
метою його визначення. Результатом прогнозування поставатиме картина 
майбутнього, яку доцільно використовувати як основу при плануванні42.

Щодо можливості наукового дослідження майбутнього, на сьогодні 
немає єдино усталеної точки зору. У філософії виокремлюються дві 
основні проблеми футурології та прогностики:

а) майбутнє не існує як об’єкт; 
б) прогнозування як дослідження тенденцій розвитку буття - не є 

наукою. Як зазначають В.Глущенко і І.Глущенко, «основою для визнання 
майбутнього як об’єкта пізнання може стати гіпотеза про те, що майбутнє 
завжди присутнє і в теперішньому. Тією мірою, якою майбутнє присутнє 
в теперішньому - воно відоме. Відносно невідомого може бути тільки 
приріст теперішнього в майбутньому»43. Прихильники ж іншого напря-
му, а саме - заперечення прогностики як науки - запропонували теорію 
«ходіння навпомацки». Вона постулює, що будь-яка нова інформація не 
може бути ані позитивною, ані негативною, а відтак неможливо конкретно 
й достовірно прогнозувати зміни стану досліджуваного об’єкта в майбут-
ньому. Послідовники цієї теорії вважають, що інформація змістовного або 
ж статистичного характеру не може використовуватися з метою отриман-
ня прогностичної оцінки. Обґрунтування становлення й функціонування 
прогностики як наукової дисципліни, де мають враховуватися специфіка 
прогнозованого релігійного середовища, взаємодія функцій (із про-
гностичною взаємодіють, зокрема, функція планування, мотивація, 
управління тощо), буде розгорнуто нами у подальшому викладі матеріалу.  

Отже, бачення майбутнього, виведення його з минулого й 
теперішнього здійснюється у різних прогностичних методологічних па-
радигмах. Ілюстративним у доробках низки авторів постає застосуван-
ня так званого історичного (ретроспективного) прогнозування. Зокрема, 
дослідження основних підходів до прогнозування розвитку суспільства на 
основі аналізу тенденцій історичного розвитку здійснюються В.Пантіним 
та В.Лапкіним. Зазначаючи, що: «класичні підходи до прогнозуван-
ня й розуміння майбутнього показали свою обмеженість і потребують 
істотного доповнення або повного відновлення. Тому так гостро постає 
проблема вироблення нових підходів до прогнозування й осмислення 
майбутнього», В.Пантін та В.Лапкін в ході дослідження виокремлюють у 
кондратьєвських циклах напівцикли44. Автори розглядають проблеми і 
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можливості передбачення в гуманітарних науках, до яких ми відносимо і 
релігієзнавчу. Проаналізувавши конкретні прогнози видатних філософів, 
істориків, економістів і політологів, В.Пантін та В.Лапкін вибудовують на-
уковий прогноз розвитку Росії та інших країн у першій половині ХХІ ст. 
на основі дослідження ритмів і циклів соціально-політичної динаміки45. 

Інший приклад застосування історичного прогнозування зустрі-
чаємо в праці В.Шутова, який здійснює ретроспективний порівняльний 
аналіз різноманітних релігійних вчень46. На цій основі В.Шутов вибудовує 
загальну картину релігійної думки, яка охоплює розвиток людства від 
найдавніших часів до сьогодення. Ним оцінюються потенційні можливості 
релігії та складається прогноз розвитку релігійних вчень на близьку й да-
леку перспективу. Основна думка праці полягає в утвердженні існування 
потужного першовчення, із надр якого й вийшла більшість сучасних 
релігій світу. Але автору не вдалося уникнути політичної кон’юнктурності 
та конфесійної ангажованості в аргументації своєї позиції, зокрема спроб 
довести, що тільки альянс ведичних вчень із православним християнством 
дозволить створити самодостатню і національну ідею Росії в контексті 
поєднання релігійної й державницької діяльності. Можна зазначити, що 
проекти майбутньої «суспільної гармонії», в тій чи іншій формі, існували 
протягом всієї історії людства і не є породженням сьогодення. Проте в 
минулому, навіть у межах релігійних традицій з їхнім плюралістичним 
та водночас монотеїстичним підходом до світу, хіліастичні мрії, як пра-
вило, передбачали не примирення, не гармонізацію різних суспільних та 
філософських систем, а торжество одного заданого принципу. Ці концепції 
узгоджувалися не з людиною як суб’єктом перетворення світу, а з Божою 
волею або з надкосмічним безособовим законом.    

Наведені вище приклади і низку інших можна сприймати як 
ілюстрацію двох груп пізнавальних засобів - побудову наукових теорій 
і емпіричні методи дослідження. Очевидно, що прогрес у прогностиці 
полягає в переході від емпірики до побудови наукових теорій. Однак цей 
перехід - як біфуркаційна точка в синергетиці - досить умовний і не є 
одномоментним подоланням існуючої наукової суперечності. Зазначимо 
лише, що емпіричність прогнозування призводить до того, що отримані 
результати часто досить складно потлумачити. Тому різні автори дохо-
дять різних висновків, ґрунтуючись на одних і тих самих прогностич-
них дослідженнях. Протилежні прогнози можна спостерігати в різних 
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сферах - від прогнозування політичної ситуації до прогнозів в економіці 
(ринок нерухомості, курс валют, вартість нафти тощо). Принагідно мож-
на згадати загальнопримирюючу, здавалося б, тему погоди, яка, однак, все 
частіше стає причиною серйозних дискусій. На запитання: «Чого очікувати 
від клімату: потепління чи похолодання?» у різних науковців маємо різні 
відповіді й різну аргументацію47.

Досьогодні прогностика розвивалася як сукупність емпіричних 
методів, які дозволяють із різним ступенем достовірності здійснювати 
прогнози, тому характерною рисою основних методів прогнозування є 
те, що в них безпосередньо не  розглядаються закономірності, на основі 
яких можливий більш чи менш вірогідний прогноз. 

Не викликає сумніву, що емпіричні методи, застосовувані в сучасній 
релігієзнавчій науці, спрямовані на підвищення рівня достовірності, 
об’єктивності отриманих даних, однак ці методи не завжди використову-
ються у прямому зв’язку зі змістом.

Так, інколи достатньо проаналізувати власні дослідження чи праці 
колег із точки зору того, які релігійні перспективи з них вимальовують-
ся і наскільки вони підтверджуються. Зокрема, у першому томі «України 
релігійної» - «Стан релігійного життя України» у післяслові Л.Филипович 
міститься низка прогностичних тверджень на рівні передбачень - про 
довготривалість і динаміку формування сучасного простору; набут-
тя НРТ характеристик трансконтинентального явища; поступове (чи 
стрімке) використання потенціалу українських релігійних організацій у 
міжкультурній, міжнародній, міждержавній комунікації тощо48. Розгляд 
і аналіз поліваріантності трансформаційних процесів релігійного жит-
тя України, як і спроби спрогнозувати конфесійні процеси наступного 
десятиріччя, викладено в колективному дослідженні науковців Відділення 
релігієзнавства Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України під 
науковою редакцією А.Колодного49. Ці дослідження можуть бути потуж-
ною емпіричною базою дослідження, однак і тут виникають методологічні 
проблеми. Можна говорити про те, що при сприйнятті тільки текстової 
інформації та наявності в дослідника альтернативних можливостей, 
пов’язаних зі спробою розпізнати авторську інтенцію, не тільки зростає 
інформативність тексту, а й збільшується кількість варіантів його 
інтерпретацій, на що вказував ще Ю.Лотман. 
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Незважаючи на те, що 
прогнозуванню присвячена ве-
лика кількість літератури, пи-
тання дефініцій постає вкрай важ-
ливим та необхідним, оскільки 
невизначеність та розмитість по-
нять призводить до того, що одні й 

ті самі твердження можуть по-різному інтерпретуватися, залежно від того, 
який зміст вкладається у вживане поняття. Під час вивчення літературних 
джерел ми подекуди зустрічали ототожнення понять «прогнозування», 
«передвіщення», «пророкування», «передбачення», «пророцтво» тощо. 
Між тим, при аналізі проблем прогностики потрібно розрізняти ці по-
няття і, відповідно, прогностичну діяльність від передбачувальної. Тут 
бажано розуміти наступне - для релігії, як складноорганізованої систе-
ми, що еволюціонує, досить складно створити детальну модель, що до-
зволить точно розраховувати значення змінних у кожний момент часу. 
Втім, під час нашого дослідження таку спробу здійснено, але у вигляді 
«м’якої», нежорсткої моделі релігійної ситуації, яка дозволяє оцінювати 
прогнозовані значення основних параметрів лише приблизно. Вико-
ристання ж «твердих» моделей, що претендують на точне визначення 
параметрів майбутнього розвитку складної системи (наприклад клімат, 
розмір популяції, чисельність населення, параметри економічного зро-
стання тощо), часто призводить до викривлених висновків і прорахунків. 
У зв’язку з цим, за визначенням В.Пантіна і В.Лапкіна, межа між прогно-
зом і пророкуванням часто досить умовна. Відтак прогноз і пророкування 
постають взаємозалежними, оскільки часто опираються на однакову мо-
дель, по-різному відображаючи одні й ті самі аспекти цієї моделі. Але ми 
надалі будемо використовувати поняття «прогноз», «прогнозування», не  
включаючи в них, на відміну від дослідників В.Пантіна і В.Лапкіна, те, що 
називається «пророкуванням»50.

Під провіщенням (пророкуванням) ми будемо розуміти будь-
яке висловлювання щодо тих чи інших подій, зокрема результатів тих 
чи інших подій. У цьому значенні провіщення чи пророкування тотожне 
поняттю передбачення і, відповідно, означатиме максимально узагаль-
нене формулювання завдання. На відміну від цього, прогноз стосується 
лише того, чого наразі немає і що лише має виникнути. Пророцтво ж 
означає повідомлення, або групу повідомлень, які містять інформацію 
про майбутні події. Часто в його основі лежить певний текст, як прави-
ло, глибоко метафоричний і символічний, основою якого є релігійна 
віра, астрологічні знання тощо. Таке ґрунтування саме по собі припускає 
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множинність варіантів потлумачення. Пророцтво - це найдавніша фор-
ма передбачення, до якого люди прислухаються, ставлячись некритично. 
В людській пам’яті закарбовуються лише ті пророцтва, які набули свого 
виповнення. Згадаємо пророцтва Нострадамуса, якими захоплювалися 
не тільки в Середньовіччі, а й зараз, на початку XXI століття, відшукуючи 
ретроспективне їх підтвердження. Пророцтва найчастіше поділяють на 
фальшиві та правдиві. До першої категорії належать повідомлення, які ро-
бляться найчастіше з метою навмисного обману або наживи; до другої - 
реальні повідомлення, які містять у собі інформацію про майбутні події. 

Слід також розрізняти есхатологічні пророцтва і футурологічні 
прогнози. Якщо футурологія намагається побачити майбутнє за допомо-
гою логіки, аналізу й вірогідності, то есхатологічні пророцтва робляться, 
здебільшого, за допомогою якогось миттєвого (осяяння, прозріння, інсайт 
тощо) сприйняття подій, які ще не відбулися51.

Як було зазначено, люди, прислухаючись до пророцтв, сприймають 
їх легковірно. Якщо ж пророцтва збуваються, то вбачають у цьому щось ди-
вовижне - їм «надають великого значення саме тому, що вони є рідкісними 
і внаслідок цього видаються нам чимось недосяжним і дивовижним»52. 
Пророцтва посідають значне місце в містичних, релігійних вченнях тощо. 
Проголошене в пророцтвах майбутнє - одна з тем, якій присвячена кни-
га відомого шотландського вченого і письменника Д.А.Вілсона53. Пророчі 
візії релігійних вчень есхато-хіліастичного спрямування досліджував 
у своїй монографії вітчизняний науковець В.Докаш54. У християнській 
традиції центральне положення проти пророкування про Друге пришестя 
ґрунтується, очевидно, на відомих словах Христа: «Про день же той, чи час, 
ніхто не знає, ні янголи небесні, ні Син, але тільки Отець» (Марко. 13:32). Ті 
християни, які залишалися більш прихильними до пророцтв, віднаходили 
різні способи ухилятися від цього застереження. Деякі стверджували, що 
Христос дійсно мав на увазі те, що ніхто з людей не може знати дня і години 
без допомоги богонатхненних Священних Писань55. Інші мали оригінальну 
позицію: хоча Христос і стверджував, що жодна людина не може знати дня 
або часу цієї події, люди все-таки могли обчислити рік або місяць56. Ви-
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ходячи з цієї позиції, було відносно легко пояснити невдачу здійснення 
попередніх пророцтв: вони або базувалися на невірних тлумаченнях Біблії, 
або повинні були просто здійснитися. Відомо багато випадків, коли оголо-
шувалася конкретна дата кінця світу й настання Судного дня. Такі роки 
як 33, 666, 900, 999, 1000, 1013, 1033, 1492, 1584, 1666, 1844, 1899, 1900, 2000, 
2011 і 2012 - зазначалися як час настання кінця світу, очікуваного в дея-
ких релігійних спільнотах57. Такі обчислення ґрунтувалися на різних трак-
туваннях  Біблії та Священних переказів і різних системах відліку в різних 
календарях, що цілком вкладається в систему поглядів, викладених пись-
менниками-пророками А.Вілановою та Е.Візенантою. Історія нараховує 
більше сотні різних пророцтв кінця світу. Серед них і наш «вітчизняний» 
продукт - проголошувані вже за нашої пам’яті пророкування Великого 
Білого Братства, точніше одного з його засновників. У своєму «пророцтві» 
Ю.Кривоногов називав точну дату Страшного Суду - 24 листопада 1993 
року. На відміну від цього пророцтва, важливого, в першу чергу, для 
послідовників Великого Білого Братства ЮСМАЛОС, пророцтва Ностра-
дамуса, якими захоплювалися в Середньовіччі, і зараз не втрачають своєї 
привабливості, так само, як і пророцтва нашої сучасниці Ванги. 

Щодо різноманітності передбачень, то існують емпіричні (ґрун-
товані на життєвому досвіді, знаннях тощо) та інтуїтивні (побудовані на 
існуючих на рівні підсвідомості передчуттях людини щодо майбутнього 
(відчуття та інтуїція)). Наукове ж передбачення здійснюється через про-
гнозування, яке не зводиться до спроб передбачити всю картину май-
бутнього. Прогноз виходить із того, що до явищ майбутнього потрібно 
підходити з урахуванням набору різних варіантів. Вірогідність опису мож-
ливого або бажаного - і є прогноз58. Прогнозування релігійної системи 
якісно відрізняється від пророцтва, інтуїтивного (чи іншого) передбачен-
ня або гіпотези своїм антиутопічним характером, завдяки використанню 
в ролі операціоналізаційних одиниць категоріально розгорнутої системи 
координат. Так само воно не може слугувати метатеорією для плануван-
ня, оскільки останнє пов’язане з прийняттям організаційно-структурних 
рішень, а це неприпустимо щодо релігійної ситуації як певного сукупного 
стану речей.

Відтак, якщо пророцтво цілком очевидно має іншу (на відміну 
від прогнозу) природу, в нашому дослідженні воно вживатиметься саме 
в контексті релігійних пророцтв. Для уточнення понять «прогноз» і 
«провіщення»/«передбачення» (поняття «пророкування» ми не вживаємо 
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57Книга о Конце Мира / [сост., предисл., вступит, ст. Р.Светлова, А.Рахманина]. – СПб.: Амфора. ТИД 
Амфора, 2009. – 335 с. 
58Прогноз - (від грец. prognosis, pro – наперед, gnosis – пізнання).



в цьому синонімічному ряді для уникнення плутанини) варто пам’ятати, 
що в процесі пізнання ми зіштовхуємося з людською діяльністю, спрямова-
ною на той чи інший об’єкт. Провіщення/передбачення має враховувати як 
об’єкт діяльності, так і її суб’єкт. У разі взаємодії об’єкта і суб’єкта пізнання 
виступає як відтерміноване відображення. Але можливе існування і такої 
ситуації, коли об’єкт пізнання існує, але суб’єкт намагається отримати 
знання про результат взаємодії між ним і об’єктом, яке ще тільки буде і 
якого (знання) не було в минулому і немає в теперішньому. У такому ви-
падку ми зіштовхуємося з передбачувальною діяльністю. Її особливістю є 
те, що вона спрямована не на знання про об’єкт, накопичене в результаті 
минулих із ним взаємодій, а на те, як об’єкт повинен реагувати залежно 
від різних форм впливу на нього, що зближує розуміння передбачувальної 
діяльності з теорією автопоезису, про яку йтиметься в подальших главах. 
За визначенням Н.Храленка - дослідника філософсько-методологічних 
проблеми прогнозування, така форма передбачувальної діяльності має 
важливе значення як у практичній діяльності, так і в науковому пізнанні59. 
Для нас важливим є те, що саме на цій формі передбачувальної діяльності 
ґрунтується перевірка різних наукових гіпотез, концепцій, моделей тощо. 

Справа в тому, що велику кількість відомих фактів можна пов’язати 
в єдине ціле за допомогою поліваріантних теоретичних моделей. Але при 
оцінці тієї чи іншої конкуруючої теорії недостатньо враховувати лише 
узгодженість її з фактами. А.Ейнштейн досить скептично ставився до 
простого узгодження фактів і теоретичної моделі. Він зазначав, зокрема, 
що дуже погана теорія може бути в достатній відповідності з великою 
кількістю встановлених фактів, і водночас хороша теорія може на почат-
ках майже не мати фактів, які б її обґрунтовували60. Наприклад, той факт, 
що релігія не втратила, а суттєво посилила свою публічну значущість 
наприкінці ХХ ст., змушує, на думку В.Єленського, критично ставитися до 
прогнозів майбутнього релігії, ґрунтованих на тезі, згідно з якою «...релігія 
поєднується з суспільством сучасного типу, вміщується в його системі 
тільки як приватна сфера життя»61. Той же П.Бергер, переглянувши твер-
дження, які містилися у його працях спочатку, в наступному зазначав: 
«Весь той корпус літератури, створений фахівцями з історії та соціальних 
наук і неохайно визначений як «теорія секуляризації», є сутнісно помилко-
вим»62. У тому, що в літературі (і, відповідно, в прогнозах) передбачається 
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59Храленко Н. И. Философско-методологические проблемы прогнозирования / Н.И.Храленко. – Ле-
нинград: Издательство Ленинградского университета, 1980. – 167 с.
60Див.дет.: 512. Эйнштейн А. Автобиографические заметки. Собр. науч. тр. / А.Эйнштейн. – М., 1967. 
– Т. 4. –  С.266–268.
61Гараджа В.И. Социология религии : учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специ-
альностей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – С.308.
62Berger P. L. The Desecularization of the World: A Global Overview / P.L.Berger // The Desecularization of the 
World: Resurgent Religion and World Politics. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999. – P. 2.
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публічна роль релігії, винна, за визначенням П.Бергера, інтернаціональна 
субкультура, створена освіченими західними інтелектуалами переваж-
но з гуманітарних і соціальних наук. З низки істотних причин, в які ми 
не будемо зараз вдаватися, це пророкування останнім часом втратило 
правдоподібність так сильно, що можна говорити, словами Ю.Хабермаса, 
про утвердження зворотного курсу і тверджень про «повернення релігії», 
«богів» або про постсекулярне суспільство чи століття63.

Продовжуючи розгляд варіантів передбачувальної діяльності, за-
значимо, що існує й інший варіант передбачувальної діяльності, який 
характеризується тим, що передбачаються майбутні стани об’єкта. Саме 
в такому випадку ми матимемо справу з прогнозом. Таким чином, про-
гноз - це знання про те, чого немає і що тільки має виникнути в більш чи 
менш віддаленому майбутньому. Тобто прогноз - це знання про можливі 
стани досліджуваного об’єкта. З такого посилу можна зробити висновок, 
що поняття «прогноз» є типом передбачення чи провіщення. З огляду на 
синонімічність понять «передбачення» і «провіщення», ми будемо вико-
ристовувати поняття «передбачення». Щодо їх розрізнень у широкому 
контексті, пошлемося на працю Н.Храленка, де ці питання висвітлені до-
сить повно64. 

Специфіка прогнозу, з точки зору його предмета, породжує цілу 
низку своєрідних гносеологічних особливостей. Серед них однією з 
найбільш актуальних є питання істинності прогнозу. Оскільки прогноз - 
це знання про майбутній стан досліджуваного об’єкта, то для визна-
чення його істинності не можна застосовувати практику як критерій 
істинності знання. Однак із цього, звісно, не випливає, що поняття 
істинності взагалі неприйнятне для прогнозу в той момент, коли він отри-
маний, складений, сформульований. Прогноз як нове знання ґрунтується 
на існуючому знанні про досліджуваний об’єкт. До такого знання, як до 
основи прогнозу, можна й потрібно застосовувати практику як критерій 
істинності. Але оскільки «прогноз - це висновкове знання, а висновок 
отримується з застосування законів логіки, які, у свою чергу, перевірені 
практикою, то відповідно й до прогнозу можна застосовувати практику 
як критерій істинності, хоча й опосередковано»65. Взаємозв’язок теорії 
та практики прогнозування релігійної ситуації (як об’єкта наукового 
дослідження, прогнозування та управління66) полягає в тому, що перероб-
63Йоас Х. Будущее христианства. Доклад, в сокращенной форме представленный 9 июня 2007 г. на Дне 
Немецкой Лютеранской Церкви // Социологические исследования, 2009. – № 11. – C.78–88.
64Храленко Н. И. Философско-методологические проблемы прогнозирования / Н.И.Храленко. – Ле-
нинград: Издательство Ленинградского университета, 1980 – С.16–18.
65Там само. – С.18–19.
66Титаренко В. В. Новітні наукові парадигми в методології прогнозування та управління релігійною 
ситуацією в регіонах (деякі аспекти проблеми) / В.В.Титаренко // Міжетнічні та міжконфесійні 
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ка прогнозними інститутами суспільства інформації має на меті форму-
вання певних релігійних параметрів (у сукупності з іншими - культурни-
ми, гуманітарними, політичними, економічними тощо) функціонування 
суспільства. 

Звісно, говорити про 
ефективність прогнозів можна 
лише після отримання певного ре-

зультату. Однак визначення ступеню ефективності прогнозів не може 
зводитись тільки до ступеню їхньої достовірності/точності. Нами деталь-
но розглядається явище самовиповнення чи саморуйнування прогно-
зу (так званий ефект Едипа, описаний у свій час О.Контом) у контексті 
визначених завдань дослідження. Важливою складовою прогнозу є та-
кож рекомендація проведення оцінки стійкості (робастності) прогнозу 
до похибок і змін у випадку, коли відбуваються зміни у зовнішньому або 
внутрішньому середовищі об’єкта прогнозування (релігійної ситуації), 
у вихідних даних, пов’язаних із динамікою зовнішнього і внутрішнього 
середовища об’єкта прогнозування. Для цього необхідний постійний 
моніторинг як прогнозного фону, так і внутрішнього середовища 
релігійної ситуації. При відповідному формулюванні прогностичних за-
вдань локального характеру внутрішнім середовищем може виступати га-
лузь взаємовідносин між церквами/громадами всередині однієї конфесії, 
вибудовування внутрішньої релігійної політики церкви/громади тощо, 
а зовнішнім - сфера міжконфесійних відносин, державно-конфесійні 
відносини та відносини між релігійними організаціями і суспільством. 
Сукупність зовнішніх, по відношенню до нашого об’єкта прогнозування, 
умов означують як прогностичний фон, який поділяється на науково-
технічний, економічний, соціальний, політичний тощо. Наголосимо, що 
всі види прогнозів пов’язані між собою. Для кожного прогнозу бажано 
використовувати більше інформації за спорідненим напрямам, оскільки 

відносини в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  [29–
30 квітня 2019 р.]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 82–87; Титаренко В.В.Новітні наукові 
парадигми в методології прогнозування та управління релігійною ситуацією в регіонах (деякі аспекти 
проблеми) / В.В.Титаренко // Міжетнічні та міжконфесійні відносини в контексті сучасних суспільних 
трансформацій: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [29–30 квітня 2019 р.]. – Чернівці: Чернівецький 
нац. ун-т, 2010. – С. 82–87; Титаренко В. В. Методологічні аспекти прогнозування: релігієзнавчий 
контекст. Актуальні проблеми релігієзнавства / В.В.Титаренко // Зб. наук. ст. і матеріалів учасників 
Всеукраїнської наукової конференції пам’яті Володимира Олександровича Пащенка. – Полтава: 
ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2011. – С. 181–186.; Титаренко В. Прогнозирование как фактор обеспе-
чения стабильности общественного развития. «313-2013: ut daremus et Christianis et omnibus liberam 
potestatem sequendi religionem quam quisque voluisset (в 1700 годовщину Миланского эдикта)» // Те-
зисы докладов и сообщений XV Международной научной конференции по религиоведению (Зако-
пане 14–19.10.2013). – Krakow, 2013 – С.62–63.; Титаренко В.В. Проблема майбутнього в філософсько-
релігієзнавчому дискурсі: методологічний аспект / В.В.Титаренко // Українське релігієзнавство. – К., 
2017 - №84 – 2017. – С.9-17.
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ступінь його достовірності прямо пропорційний обсягу використаних 
матеріалів. Тому для прогнозування релігійної ситуації необхідним є 
моніторинг прогнозного фону. 

Досить складним завданням видається передбачення тих релігійних 
нововведень, тих змін у релігійній ситуації, які можуть з’явитися і прине-
сти як позитив, так і негатив у суспільну діяльність. Важливою проблемою 
у прогнозуванні суспільних процесів є питання історичної випадковості. 
Німецький соціальний філософ і соціолог Х.Йоас, наприклад, стверджує, 
що «історія релігій особливо багата на раптові вибухи, пробудження й 
трансформації, які роблять нісенітницею будь-яку ідею лінійної історичної 
прогресії. Раптовий підйом політизованого шиїтського ісламу в Ірані 
вперше став відомим громадськості тільки з падінням шаха, а надзвичай-
не поширення п’ятидесятницького руху в Африці й Латинській Америці 
за останні десятиліття й досі - ще до кінця не проникло в європейську 
свідомість»67. Принагідно згадаємо відомого англійського письменника-
фантаста, ученого, футуролога і винахідника А.Кларка, який зокрема, за-
значав: «Все, що я намагався зробити - це уявити віяло можливих варіантів 
майбутнього. Але будь-яке найчудовіше передбачення може перетворити-
ся на абсурд завдяки якомусь непередбачуваному винаходу або ж події»68.

Дійсно, в розвитку суспільства, як і в житті окремої людини, до-
статньо випадковостей. Погодимося з В.Сафроновою, яка зазначає, що 
«випадковості, які впливають на соціальні процеси розвитку, бувають 
різними за своїм характером. Одні випадковості виникають всередині 
певної системи, у процесі складної взаємодії різних факторів і елементів 
цієї системи. Інші випадковості виявляються в тому, що в перебіг процесів 
усередині певної соціальної системи вривається дія зовнішніх факторів»69. 
Але чи можна повністю погодитися з позицією, яку ілюструють наведені 
вище вислови Х.Йоаса і А.Кларка? Адже інколи випадковості, викликаючи 
різні події, у результаті змінюють вектор процесу або ж зовсім його зу-
пиняють. То ж чи можливо в принципі спрогнозувати випадковість? Тут 
наша позиція суголосна позиції В.Пантіна і В.Лапкіна, яка звучить так: 
«Так звані «фатальні» випадковості здебільшого пов’язані з ситуацією 
загальної нестабільності соціальної, економічної чи політичної систе-
ми, з її часовим виходом за межі стабільного розвитку (в синергетичній 
методології - це перехід системи від порядку до хаосу, який, утримуючи в 

67Йоас Х. Будущее христианства. Доклад, в сокращенной форме представленный 9 июня 2007 г. на Дне 
Немецкой Лютеранской Церкви // Социологические исследования. 2009. – № 11. – C. 78.
68Прогноз Артура Кларка на ближайшие 100 лет [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://
newsland.com/user/4296655078/content/prognoz-artura-klarka-na-blizhaishie-100-let/3790966
69Сафронова В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.
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собі творче начало, постає основою для порядку нового типу. - Т.В.). Саме 
тоді й реалізується ефект «снігової кулі» або спровокованої незначною, 
на перший погляд подією, цілої низки (чи серії. - Т.В.) подій, які здатні 
радикально змінити стан суспільства»70. Відтак завдання прогнозиста по-
лягатиме не в тому, щоб передбачити таку «фатальну випадковість», а в 
тому, щоб спрогнозувати умови й часовий інтервал, коли певна система 
може вийти за межі стабільності. У такий спосіб сформульоване завдан-
ня цілком вирішуване методикою побудови прогнозів. Тому зазначимо ще 
раз, що хоча й неможливо передбачити випадковості, а тим паче їх спрог-
нозувати, оцінити деякі наслідки тих чи інших випадковостей при різних 
станах релігійної системи все ж видається за можливе.  

Будь-яка релігійна спільнота проходить той еволюційний етап, коли 
саме її існування зумовлене діяльністю конкретної людини. Історія релігії 
містить життєписи, легенди, біографії засновників як історично усталених 
релігій - Заратустри, Конфуція, Сіддгартхи Гаутами, Ісуса з Назарету, Му-
хаммеда, так і новітніх релігійних утворень - Бґактіведанта Свамі Праб-
хупада, Рональд Хаббард, Сан Мюн Мун, Йонгі Чо та багато інших. Навіть 
якщо історія і не зберегла імен, це не означає, що такої людини не було 
взагалі. Трансформаційні процеси в самій релігії також пов’язані з пев-
ними особами - Жан Кальвін, Мартін Лютер, Ульріх Цвінглі, Джон Нокс, 
імена, які, в першу чергу, спадають на думку в контексті відзначень світовим 
співтовариством 500-річчя Реформації71. Відтак саме вичерпаність певно-
го попереднього історичного стану та невизначеність вектору можливо-
го майбутнього розвитку створює умови для трансформацій у релігії та 
зумовлює появу пасіонарного монотипу - пророків, месій, провидців, 
реформаторів, ревізіоністів та інших, головною функцією яких постає 
взяття на себе відповідальності за ті зміни, які вони проголошують бо-
жественно санкціонованими та необхідними. У широкому розумінні 
трансформація в релігії - процес зміни форми релігії, яка проявляється 
у змінах життєвих стандартів, поведінки, потреб віруючого тощо. І голов-
не в цьому процесі - саме зміни, оскільки трансформація не передбачає 
вектору змін: вони можуть бути як прогресивними, так і регресивними. 
Відтак, справжнім творцем у релігії (маємо на увазі не тільки виникнення, 
постання у суспільстві тієї чи іншої релігії, а й трансформації чи рефор-
мування та/або реставрування) з необхідністю постає не якась абстрак-
тна сукупність індивідів, а певний індивід, релігійна особа (чи особи), 

70Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспекти-
вы мирового развития в первой половине ХХІ века. – Дубна: Феникс +, 2006. – 448 с.
71Титаренко В. В. Homo Reformative: історико-теоретичний аспект та сучасні імплікації / В.В.Титаренко 
// Людина, яка реформує і реформується. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 
присвяченої 500-літтю Реформації/Відп.ред. Волобуєва С.В. – К.: НТУ, 2017. – 100 с. – С.58-59.
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лідер. Інакше кажучи, повсякчас першопоштовхом, першодвигуном до 
здійснення трансформаційних процесів у релігії є окрема особистість, яка 
творить, формує, реформує чи трансформує принципи віровчення, стаючи 
лідером нової релігійної системи.

В останні десятиріччя в науці посилюється зацікавленість 
концепціями харизми: М.Гантер виокремлює шість основних характери-
стик, притаманних харизматичному лідеру; Р.Зіллер пропонує типологію 
особистостей, ґрунтовану на дослідженні й самооцінці особистості лідерів 
(аспекти Я-концепції) тощо72.

Можна виокремити такі спільні характеристики, об’єднавчі для 
творців/реформаторів, здатних вивести релігійну ситуацію на новий век-
тор еволюції:

- особистісні переживання, які призвели до усвідомлених змін у 
релігійному світогляді (особиста трансформація); 

- ораторські здібності, певна експресивність, вміння впливати на 
людей;

- практично тверда переконаність у власній правоті;
- вміння краще за інших бачити перспективу і направляти людей у 

потрібне русло;
- вміння пояснювати, переконувати і захоплювати своїми ідеями;
- відданість проголошуваним ідеям;
- нетрадиційна поведінка (вчинки).
Лідерам, реформаторам, реставраторам властиво брати на себе певні 

ризики, які, реалізуючись, вплітаються в тканину історичних процесів. 
Наслідком може стати як розкол у церкві, так і виникнення конкуренції 
всередині релігійної системи. Такі особистості можуть стати диктатора-
ми, здатними здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на своїх 
послідовників, оскільки для збереження порядку релігійної системи вони 
можуть спиратися на форму авторитетного лідерства. Отже:

- в основі трансформаційних (у широкому розумінні) процесів у 
релігії є механізм впливу монотипу (певної рухомої структури, в основі якої 
перебуває пасіонарій як рушійний фактор) на стереотип (традиційність); 

- аналіз трансформацій у християнстві, в яких можна виокремити 
одновекторні зміни, дозволяє екстраполювати деякі узагальнюючі виснов-
ки на сучасні релігійні явища;

- компаративний аналіз характеристик пасіонарних особистостей дає 
змогу окреслювати певні ризики для релігійної системи (внутрішній вимір);

72Минченкова О.Ю. Харизматическое лидерство: еще один шаг к пониманию. [Элетронный ресурс] 
– Режим доступа: http://www.elitarium.ru/liderstvo-harizma-kachestva-rukovoditel-vlijanie-priznanie-
sposobnosti/
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- крім того, відносно ексклюзивні християнські рухи, випробовую-
чи спочатку межі терпимості домінуючої культури, з часом здатні долати 
локальні кордони, розширюючи свою експансію (зовнішній вимір).

Цікаво, що про неможливість передбачати майбутній стан процесів 
або явищ, які зазнають зміни посередництвом управління, в тому числі й 
планування зазначали ще в 30-ті роки ХХ ст. радянські вчені-економісти. А 
вже XXI століття, з його віртуалізацією простору і зміною просторово-ча-
сового континууму, принесло багато несподіванок і зумовило необхідність 
розробки нових понять і концепцій, нових гуманітарних і пізнавальних 
імперативів та методологій. 

Відомий французький соціолог і філософ А.Турен надає перевагу  
«програмованому суспільству», в якому провідну роль відіграють різні 
форми інформаційної діяльності73. У праці відомого американського фу-
туролога О.Тоффлера «Третя хвиля» комп’ютерізація і пов’язані з нею 
глибокі зміни багатьох аспектів життя розглядаються як важливі виміри 
технологічної революції74. «Програмоване суспільство» з необхідністю 
потребує своєрідного «другого народження» прогностики, адже в умо-
вах постіндустріальної глобалізації, тісно пов’язаної із застосуванням 
інформаційних та інтелектуальних технологій, роль прогностики зростає. 
Це означає, що виникає необхідність розробки наукової теорії прогности-
ки, адекватної умовам постіндустріальної глобалізації, рівню розвитку на-
уки управління і, зокрема, парадигмі інтелектуального управління.

Відтак у коло дослідницьких завдань входить і питання: наскільки 
можливим є управління релігійними процесами, наскільки керованою 
може бути релігійна ситуація? Тому нами обґрунтовано, розглянуто, схе-
матизовано і вписано релігійний комплекс в модель релігійної ситуації 
як складної нелінійної системи, у взаємозв’язку її елементів та з оточую-
чим соціальним середовищем. Постаючи істотним фактором соціально-
політичної та духовно-ідеологічної ситуації в країні або регіоні, релігійна 
ситуація виокремлюється нами як об’єкт наукового дослідження, про-
гнозування й управління. Такий підхід актуалізує розробку методології 
філософсько-релігієзнавчого дослідження релігійної ситуації, узагальнен-
ня існуючого досвіду й вдосконалення в подальшому методів її державно-
го регулювання (менеджменту). 

Іншою важливою складовою у прогнозуванні, яка й виступає 
механізмом регулювання відносин у суспільстві, є релігієзнавча експерти-
за. Звичайно, технології експертного прогнозування складно використову-

73Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / [пер. с фр. Е.А.Самарской]. – М. 
: Научный мир., 1998. – 204 с.
74Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е.Тоффлер; пер. з англ. А.Євса. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.
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вати у такій неформалізованій сфері наукового знання, як релігієзнавство, 
де без залучення філософської методології проблемно скласти чітке уяв-
лення про сутність віровчення й особливості релігійної практики того чи 
іншого релігійного напряму. Найдостовірнішим, на нашу думку, є ком-
плексний прогноз. Зокрема, В.Сафронова зазначає: «Як показує прак-
тика, у сьогоденні неможливо розробити жодного надійного прогнозу в 
жодній сфері, не залучаючи даних прогнозування в суміжних та деяких 
інших напрямах суспільних наук»75. Сфера релігійних відносин пов’язана 
і взаємодіє, зокрема, з науково-технічною, економічною, соціальною, 
політичною, правовою, культурною етнографічною та іншими сферами 
(що в сукупності своїй становлять прогнозний фон, про що говорилося 
вище) і виступає органічною складовою цілісності суспільного організму 
у прогнозуванні перспектив його розвитку. Однак водночас має свій 
самостійний об’єкт прогнозування, хоча, знову ж таки - у взаємозв’язку з 
іншими сферами прогнозування. Йдеться ні про що інше, як про механізм 
зворотних зв’язків, характерний для взаємодії елементів будь-якої системи, 
що розглядається нами у моделі релігійної ситуації в подальших главах. 

Важливо зазначити, що розробка методологічної бази прогнозу-
вання релігійних процесів як дисциплінарного утворення з необхідністю 
корелюється зі знаннями про національно-етнічну специфіку та 
традиційно-культурні особливості України, якщо прогнозне завдання, 
наприклад, формулюватиметься щодо релігійного життя України. Таким 
чином актуалізуватиметься історична ретроспектива перебігу релігійних 
процесів у їх конфесійному вираженні в Україні. 

Дослідження, прогнозування, а також ґрунтовані на них експертні 
матеріали, які будуть спиратися на науково обґрунтовану теоретичну базу, 
є затребуваними представниками релігійних організацій для отримання 
інформації про майбутні перспективи окремої конфесії, а також держав-
ними структурами задля прийняття зважених рішень щодо релігійної 
ситуації в країні або громадськими організаціями.

Спроба людини оцінити якомога раніше ефективність прогно-
зування так само природна, як і саме прогнозування. Але теоретич-
на актуальність прогнозування не завжди доповнюється практикою 
реалізації прогнозів. Верифікація прогнозів має в основному ретроспек-
тивний характер. Однак не варто нехтувати можливістю перевірити 
істинність тих чи інших прогностичних концепцій, навіть якщо вони 
матимуть негативний результат при реальному перебігу подій. Про-
гноз повинен пояснювати й доказувати ті зв’язки, які в науковій концепції 
75Сафронова В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.
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окреслюються лише в загальних рисах. На рівні прогнозних матеріалів 
ймовірно раціонально вивести оптимальну модель продуктивного роз-
витку для будь-якої національної культури, незважаючи на специфіку її 
розвитку. Тут ми ще раз наголосимо, що верифікація прогнозів має зага-
лом ретроспективний характер. 

Релігієзнавча наука, яка сфор-
мувалася на українських теренах у 
період становлення незалежності 
України, як і будь-яка наука, є 
динамічним утворенням. Про це 

свідчать наукові доробки українських вчених, які обґрунтовують і започат-
ковують, окрім усталених і традиційних, нові дисциплінарські підрозділи в 
академічному релігієзнавстві. У низці докторських дисертацій, які є нова-
торськими для вітчизняної релігієзнавчої школи А.Колодного, конститу-
юються, зокрема: етнологія релігії (Л.Филипович)76, культурологія релігії 
(В.Бодак)77, лінгвістичне релігієзнавство (І.Богачевська)78, конфліктологія 
релігії (А.Арістова)79 тощо. Прогнозування релігійних процесів як самос-
тійне дисциплінарне утворення в релігієзнавстві поки що не представлене 
ані у вітчизняній, ані в закордонній науці, незважаючи на те, що прогно-
стика та прогнозування є складовою будь-якого інституційно оформле-
ного наукового напряму або дисципліни. Сучасне релігієзнавство постає 
перед необхідністю розробки відповідної наукової методології, оскільки 
сьогодні прогнозування релігійних процесів у працях сучасних філософів, 
футурологів, соціологів, політологів тощо має виключно фрагментарний 
характер.

Звичайно, кореляція релігійних процесів соціальними, політичними, 
культурними, економічними та іншими суспільними змінами вже дав-
но сприймається в релігієзнавстві апріорно, однак закономірності цієї 
кореляції, їх тривалість, процеси посилення чи ж послаблення - залиша-
ються поки що без належного висвітлення і аналітики, що, у свою чергу, 
актуалізує необхідність опрацювання методологічної бази прогностики й 
застосування її в релігієзнавчому предметному полі. Як ми вже зазначили, 
сфера релігійних відносин взаємодіє з науково-технічною, економічною, 
соціальною, політичною, правовою, культурною етнографічною сферами. 
Однак слід зазначити, що якісні рівні, які проходить у своєму розвитку кожна 
76Филипович Л. Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. /  
Л.Филипович. Монографія. - К.: Світ Знань, 2000. - 333 с.
77Бодак В. Релігія і культура: взаємодія і взаємовплив / В.Бодак. – К.; Дрогобич: Коло, 2005. – 305 с.
78Богачевська І. Християнська наративна традиція: методологія філософсько-релігієзнавчого 
дослідження / І.Богачевська. – К.: Світ знань, 2005. – 235 с.
79Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання: моногр. / 
А.В.Арістова. – К.: НТУ, 2007. – 336 с.

Обумовленість напрацювання 
прогностичної  методології 

(методів, методики, технологій) 
в сучасному релігієзнавстві
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з цих сфер, не обов’язково мають збігатися, а частіше навіть не збігаються. 
Процеси в них протікають несинхронно, а тому потрібний подвійний 
аналіз: по-перше, необхідним видається визначення якісної специфіки 
того етапу розвитку релігійних процесів, до якого має відноситися прогно-
зований момент. Зокрема, йдеться про верхню межу відповідного якісно 
визначеного моменту. По-друге, необхідно проаналізувати стан і межі тих 
соціальних явищ, які найбільше детермінують цей процес. Відтак, обробка 
інформації в усіх зазначених сферах дасть змогу оцінити долю тієї чи іншої 
реальної можливості: чи стане вона дійсністю, чи буде лише реальною 
можливістю, а чи ж навпаки - перейде на рівень абстрактної можливості.

Цілком резонно у прогнозуванні виникає запитання: якою ж мірою 
реальна можливість може втратитися у процесі прогресивного поступу 
від нижчого рівня організації в релігійній ситуації як системі - до вищого? 
Справа в тому, що у прогнозуванні людиновимірних систем завжди має 
враховуватися свобода людської діяльності як фактор перетворення мож-
ливого на дійсне. Так, якщо певна реальна можливість вже стала абстрак-
тною, то виникає запитання: якою мірою ми здатні знову перетворити її на 
реальну можливість, щоб потім втілити в реальність?  

Окрім наукового поступу у розвитку релігієзнавчої науки, який 
залишається апріорним з огляду на актуальність проблеми, наше 
дослідження може претендувати на заповнення однієї з лакун у напрямі 
конституювання вітчизняного практичного релігієзнавства.

Релігієзнавство належить до сфери гуманітарних наук, тому в 
методологічному розумінні воно послуговується методологічним надбан-
ням гуманітаристики. Але у практичному релігієзнавстві окреслюється ви-
мога, яка імпліцитно прийнята в науковому співтоваристві, а саме – вимога 
емпіричної перевірки раціональних положень. На нашу думку, вирішення 
такого парадоксу можливе, якщо визначаються методологічні принципи, 
яким відповідає не сама релігієзнавча наукова дисципліна, а дослідження 
власне релігійного феномену. Звідси виходить, що одне й те саме релігійне 
явище може вивчатися, ґрунтуючись на різних методологічних принципах. 
Відтак, принципи науковості визначаються при виборі жанру дослідження 
релігійного феномену. За такого підходу і такої позиції розмова про те, чи є 
релігієзнавство гуманітарною, емпіричною чи практичною дисципліною, 
видається недоцільною. Зокрема, релігійна свідомість може вивчатися (і 
вивчається) психологією природничо-науковим способом, але в тако-
му випадку теоретичній реконструкції підлягатиме сама логіка роботи 
релігійної свідомості. І релігійна свідомість може вивчатися (і вивчається) 
в гуманітарному ключі. Тоді предметом аналізу й інтерпретації постає 
усвідомлений релігійний досвід суб’єкта. В емпіричних дослідженнях 
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може ставитися завдання систематизації проявів релігійної свідомості у 
релігійній практиці, діях тощо.

На відміну від конкретних прогнозів, наприклад у сфері розвитку 
науки або політики, комплексні прогнози в релігійній сфері виправдо-
вуються слабко, що свідчить про можливість раціональних розрахунків 
тільки окремих тенденцій у процесі розвитку релігії, однак неможливості 
створення на науковій основі цілісної перспективної картини буття релігії. 
Тому одна з глав дослідження присвячена розгляду основних концепцій, 
трендів та гіпотез ймовірних змін у структурі релігії в майбутньому (до-
вгостроковий прогнози) і ймовірності самого її існування. Досліджувані 
ймовірні сценарії розвитку релігії розвиваються навколо сформульованих 
дослідником з історії релігії і сучасних віросповідань М.Малербом таких 
основних гіпотез у загальному вигляді: 

- зникнення деяких форм «народної релігійності», хоча релігія ви-
ходить далеко за межі таких форм, а також пророкування зникнення релігії 
тими, хто вважає її пережитком минулого, чаклунством і марновірством;

- ймовірний поворот до духовності, представлений релігійним 
світоглядом, внаслідок руйнування матеріалізму;

- ймовірно, що певна інтернаціоналізація культури здатна здето-
нувати усереднення змісту різних релігій, внаслідок чого відбуватиметься 
зсув від нинішньої ситуації, коли кожна культура пов’язана з тією чи іншою 
релігією (американець - протестант, українець - православний, поляк - 
католик тощо), до більшої свободи, коли релігієвибір відбуватиметься 
на основі зіставлення пропонованих вчень. У такому разі логічним буде 
питання про шанси еклектизму, який поєднував би різні релігійні напря-
ми, або ж окремі «зручні» чи найпривабливіші елементи цих релігійних 
напрямів;

- не слід виключати й можливість вивищення привабливості однієї 
релігії порівняно з іншими, але, звичайно, це важко уявити інакше, аніж 
результатом певних зусиль з урахуванням культурних, історичних, а та-
кож природних, соціальних особливостей різних народів80.  

У проаналізованій у цьому дослідженні літературі, присвяченій вив-
ченню методів прогнозування, широко визнається, що загалом будь-який 
прогноз ґрунтується на екстраполяції тенденцій, існуючих у тій чи іншій 
сфері. Тому межова спільність завдань, які стоять перед прогностикою, та-
кож вимагає розгляду поняття «тенденція». Зазвичай воно означає певні 
спрямовані зміни. Таке розуміння тенденції вказує на її сутність, розуміння 
якої необхідне в наших дослідженнях, – зокрема дослідженні як тенденції 

80Малерб М. Религии человечества / М.Малерб. – М.; СПб., 1997.  –  С.485.



81Харизматизм в христианстве как основной прогнозный тренд его модернизации. [Електронний ре-
сурс] ReligioPolis./ Центр религиоведческих исследований. - Режим доступу: http://www.religiopolis.org/
religiovedenie/5624-harizmatizm-v-hristianstve-kak-osnovnoj-prognoznyj-trend-ego-modernizatsii.html 
82Global Diagram [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gordonconwell.edu/ockenga/
globalchristianity/gd/gd30.pdf

харизматизму в християнстві. Додаткова ознака тенденції, на яку, на нашу 
думку, необхідно вказати, це її незворотність. Відтак, під тенденцією 
пропонується розуміти направлені й незворотні зміни. Це актуалізує 
дослідження такого «тренду», як харизматизація, або «пентекосталізація» 
християнства81, оскільки початок ХХ століття вважається роком засну-
вання п’ятидесятництва, а останній рік століття налічував вже близько 
півмільярда людей, які належали до п’ятидесятницьких, харизматичних 
та неохаризматичних деномінацій82. Ця тенденція демонструє стійкість і 
незворотність в своєму розгортанні, а тому аналізу джерел харизматизму, 
його особливостям буде приділено більшу увагу в подальших главах. 

Прогноз як система, як процедура, як установка має значущість 
як для науки, так і для суспільної практики, оскільки пов’язує в єдину 
органічну цілісність майбутнє та минуле через сьогодення. Будь-яке 
явище прогнозується з урахуванням його іманентності сьогоденню й 
закономірної з ним пов’язаності. У цьому випадку утворюються, за твер-
дженням соціальних філософів М.Степико та Ю.Баркова, два напрями 
розгортання передбачень суспільного розвитку:

а) виходячи з закономірності як основної характеристики соціаль-
ного часу, стверджується заданість майбутнього сьогоденням;
б) заперечення закономірності суспільного розвитку в перед-

баченнях.
У першому випадку прогноз як певна система установок ризикує 

втратити свою значущість, оскільки суспільний розвиток виявляється 
жорстко детермінованим, а в другому - виникає небезпека хиби аж у 
бік утопічних конструктів майбутнього, що і відбувалося не один раз у 
суспільній думці. Тому в подальшому викладі матеріалу ми звертаємося, 
хоча й побіжно, але з необхідністю, до історії розвитку соціально-утопічної 
думки.

Прогнозування можна розглядати як процес формотворення 
сценаріїв або моделей цивілізаційного розвитку на основі переробки 
різноманітної соціальної інформації. Блоки цієї інформації можуть засто-
совуватися для прогнозування в різних галузях одного і того суспільства, 
а також і цивілізаційного розвитку різних країн та етносів. 

На сьогодні найбільш масштабними і цінними є спроби про-
гнозувати майбутнє християнської релігії. Самі християнські центри 
і місії для з’ясування релігійних мегатенденцій і напрямів їх розвитку 
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щорічно розсилають близько 10 
млн опитувальників трьома ти-
сячами мов, де аналізується при-
близно 180 релігійних проблем. На 
це витрачається в цілому 1,1 млрд 
доларів, щоб виокремити тенденції, 
які можна вважати магістральними 

для ХХ–ХХІ ст., і піддати їх верифікації. Відтак і у пропонованому 
дослідженні акцент ставиться саме на християнстві, але не як на цілісному 
явищі (тут ми обмежимося аналізом виокремлених тенденцій, здійснених 
на основі ґрунтовних соціологічних опитувань тощо), а як на основі, що 
дозволяє застосовувати й випробувати різні прогностичні методологічні 
підходи. Тому постає досить цікавим і виправданим розгляд християнсь-
кого харизматизму як основного прогнозного тренду модернізації христи-
янства та його особливостей на українському ґрунті. З іншого ж боку, в 
суспільній дійсності, крім більш-менш передбачуваних дій суб’єктів гру-
пового масштабу, завжди залишається ймовірність наслідків діяльності 
індивідуальних суб’єктів. Особистості, про які йтиметься в дослідженні, 
як правило, визначаються не якоюсь випадковістю, а саме існуючим ста-
ном суспільства, його здатністю висувати лідерів, а тому досліджуються в 
тому конфесійному сегменті, в якому вони й представлені. 

Підсумовуючи, зазначимо, що стосовно майбутнього вбачаються два 
принципово різні ракурси уточнення його невизначеності - онтологічний 
і соціальний. Обидва ці ракурси вказують на антропологічний вимір 
майбутнього, який є присутнім у людському очікуванні. Очікування 
майбутнього в історії культури, релігії та філософії набувало різних форм - 
від утопічних проектів до есхатологічних систем у релігії, виникнення 
футурології, становлення прогностики тощо.

На наших очах поступ історії прискорюється, час нібито стискається 
і мчить до точки збігу. Спочатку була безкінечність, потім кілька тисяч 
років Давньої історії, потім тисяча років Середньовіччя, потім п’ятсот 
років пізнього Середньовіччя, потім - триста років Нової історії і близь-
ко сотні років - Новітньої. У секунді сьогодення стиснуті століття. Звідси 
виникає надлишок інформації, а секунда стає кліпом. Ми проживаємо 
за день те, що наші предки проживали за піввіку. Майбутнє тисячоліття 
змінює домінанти83.

З’ясування релігійних 
мегатенденцій в 

християнстві: щорічно 10 млн 
опитувальників трьома

тисячами мов, 180 
аналізованих проблем.

83Вознесенский А. На виртуальном ветру. / А.Вознесенский. – М.: Вагриус, 1998. – С.472–473.
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ГЛАВА 2.
РЕЛІГІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНЬОГО

ЯК ОБ’ЄКТ АНАЛІЗУ

 …у будь-якого теперішнього є своє майбутнє,
 яке освітлює його і яке зникає разом з ним, 

стаючи минулим-майбутнім.
 Жан-Поль Сартр

Необхідність розгляду релігійних концепцій майбутнього пов’язана 
з тим, що деякі помилки в теорії та практиці прогнозування виявляють-
ся рецидивами підходів, характерних для проблеми передбачення/про-
рокування майбутнього в релігійній сфері. Маються на увазі ті рефлексії, 
які в ході розвитку історії поставали хибними чи безперспективними і в 
подальшому повинні долатися у процесі становлення наукових підходів. 
За визначенням відомого історика, соціолога і футуролога, спеціаліста 
в сфері соціального прогнозування та глобалістики І.Бестужева-Лади, 
«недостатнє вивчення історії предмета негативно впливає на працю про-
гностика і розробника прогнозів - прогнозиста»1. Разом з тим, існуючі 
релігійні концепції майбутнього, поза сумнівом, містять у собі й позитивні 
моменти, які можуть бути корисними для розробки прогнозів у релігійній 
сфері в сучасних умовах. 

Відповідно, слід ґрунтовно ознайомитися з досвідом минулих часів. 
Однак сама історія розвитку релігійних уявлень про майбутнє, включаю-
чи передісторію й історію розвитку релігійних концепцій майбутнього, 
а також історія розвитку теорії та практики, власне, прогнозування - це 
настільки об’ємна тема, що у нашому дослідженні обмежимося ключови-
ми моментами, які, на нашу думку, мають вагоме значення або не були 

досліджені раніше у запропонова-
ному дослідницькому ракурсі2.

Дані археології та етнографії 
засвідчують, що первісне мислення 
лише після тривалого розвитку ви-

1Бестужев-Лада И.В. Рабочая книга по прогнозированию / редкол.: И.В.Бестужев-Лада 
(отв. ред.). – М.: Мысль, 1982. – С. 183.
2Титаренко В.В. Релігійні концепції майбутнього в парадигмі дискурс-аналізу / 
В.В.Титаренко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 602–603. Філософія. – С. 113–119.

Презентизм первісного
мислення: минуле й майбутнє 

мислилося подібними
до сьогодення
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робило уявлення про минуле й набагато пізніше про майбутнє - як про 
дещо відмінне від сьогодення. На ранніх стадіях розвитку суспільства 
проблема змін у часі, очевидно, взагалі не усвідомлювалася. Навіть 
пізніші уявлення про події як про каузальний логічний процес були до-
сить нечіткими. Час існував тільки один - сьогодення, потім до нього до-
дався інший - «не минулий або майбутній, а просто «інший», «відмінний 
від сьогодення, у якому діяли герої міфів і різні надприродні сили»3. Од-
нак відтворення цього міфічного часу було тотожним теперішньому. На 
цьому позначався своєрідний презентизм4 первісного мислення: минуле 
й майбутнє мислилося подібними до сьогодення. Саме тому можна було 
легко «пророкувати» майбутнє й навіть «впливати» на нього за допомогою 
магії. Цьому сприяло й циклічне уявлення про час, притаманне більшості 
первісних суспільств. 

 Перш ніж людина виявила, що існує якийсь «інший час», який не 
тотожний сьогоденню, їй довелося задуматися над можливістю «іншого 
світу» - світу, який, у свою чергу, тотожний навколишньому, куди відходять 
покійні. І тільки потім відбувається перехід до конструювання «іншого світу 
в іншому часі», тобто «іншого майбутнього». Процес конструювання май-
бутнього просувався за кількома напрямами, які ми можемо означити так:

• релігійний; 
• соціально-утопічний; 
• філософсько-історичний;
• футуристично-прогностичний5.
Кожен із цих напрямів потребує для свого аналізу дещо відмінного 

методологічного інструментарію. У цій главі ми розглянемо період 
первісних уявлень людей про майбутнє, виводячи його як певну 
преконцепцію розуміння майбутнього, залишаючи в розумінні поняття 
«преконцепція»6  її основний зміст - підготовка до формування основних 
концепцій майбутнього в релігії. 

Оскільки світоглядною особливістю первісної людини є 
синкретичність, то намагання уявити майбутнє формувалися у досить 
тісному зв’язку з розвитком всього комплексу людських уявлень - тих 
форм давніх релігійних вірувань, які відомі нам як аніматизм, анімізм, 
тотемізм, фетишизм, шаманізм, магія тощо - від примітивних міфів-казок 

3Бестужев-Лада И.В. Рабочая книга по прогнозированию / редкол.: И.В.Бестужев-Лада (отв. ред.). – М.: 
Мысль, 1982. – С. 230.
4Презентизм (англ. presentism, від present - теперішнє, сучасність).
5Титаренко В. В. Релігійні концепції майбутнього як об’єкт дискурс-аналізу / В.В.Титаренко // Філософія 
релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету: зб. наук. пр. / за ред.. А.Колодного та 
О.Горкуші // Українське релігієзнавство. – К., 2013. – 223 с. – С. 104–117.
6Преконцепція (від англ. сonception – запліднення яйцеклітини).
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і фантастичних потлумачень найпростіших явищ природи до міфів, що 
пояснювали встановлення родових устоїв і звичаїв, походження людини 
і світу, витворення і пояснення потойбіччя тощо. Як зазначають фахівці у 
сфері соціального прогнозування І.Бестужев-Лада та Г.Намєстнікова: «На 
цій основі сформувалися найдавніші з існуючих - релігійні концепції май-
бутнього»7. Відтак необхідність виокремлення преконцепції розуміння 
уявлень про майбутнє набуває додаткового обґрунтування. 

Вище ми вже зазначали, що для аналізу різних напрямів формуван-
ня релігійних уявлень про майбутнє застосовується відмінна методологія. 
Для аналізу релігійних концепцій минулого пропонується застосувати 
дискурс-аналіз. Проте, як будь-яка наукова методологія, він має межі за-
стосування. У контексті нашого дослідження ретроспектива розвитку 
релігійних уявлень про майбутнє, яка може бути досліджена аргументо-
вано, починається з періоду її фіксації в релігійних текстах. Саме вони 
дають матеріал для дискурс-аналізу, оскільки фіксують концепції його 
розуміння, вироблені окремими релігійними традиціями. Преконцепції 
релігійних уявлень про майбутнє, зафіксовані міфологічною традицією, 
додатково проаналізувати не видається можливим. У контексті запропо-
нованого дослідження вирішення цього завдання не є принциповим, тому 
ми обмежимося характеристиками лише деяких його ключових аспектів. 

Послуговуючись принципом 
історизму, джерела формування 
уявлень про майбутнє та його мо-

делювання правомірно шукати ще на ранніх стадіях розвитку людського 
суспільства. Однак неможливість виокремлення в межах міфологічних 
джерел як об’єкта дискурс-аналізу певної усталеної концепції, за її 
відсутності, спонукає до дослідження цього етапу через призму моделю-
вання в його широкому сенсі - як особливого пізнавального процесу.

Отже, розбіжності в поглядах на преконцепцію, як ми її визначали 
вище, можуть полягати в різних рівнях усвідомлення й розуміння перебігу 
первісних процесів моделювання майбутнього, а також у різній оцінці сту-
пеня їх впливу на життя людей і сприйняття їх людською спільнотою. 

У первісних суспільствах моделі дійсності та майбутнього, що ви-
ражалися в міфологічних, умоглядних образах, відігравали організуючу 
й охоронну ролі. Так, моделі «бога - охоронця живих», «бога - удачі в 
полюванні» сприяли благополуччю людей, які вірять у них, формува-
ли їхнє світосприймання, яке, як показує історія, у свою чергу, впливало 
на формування ідеологічних поглядів, психології мислення, культурних 

7Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс лекций.— М.: Педагоги-
ческое общество России 2002. — 392 с.

Преконцепції релігійних
уявлень про майбутнє
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устоїв тощо. Досі є племена, що зберегли власні моделі бачення світу, 
які мають на весь устрій їх життя настільки сильний вплив, що утриму-
ють їх поза цивілізаційним шляхом розвитку й об’єктивно визначають 
примітивність, бідність, неуцтво.

У цьому контексті можна навести як приклад устрій життя племені 
піраха, дослідженого Д.Евереттом8. До специфіки життя цього племені 
відносяться найбідніший набір фонем, повна відсутність лічби, розуміння 
цілого і частини, колективної пам’яті, поняття родинних зв’язків тощо. Це 
той приклад, коли відсутні навіть будь-які міфи чи релігійні вірування. 
Вся їх «метафізика» ґрунтується виключно на снах - немає ніякого натя-
ку на міф про творення світу чи людини. Піраха живуть у теперішному 
часі й виключно сьогоднішнім днем. Сам Д.Еверетт не підтримує думки 
про виключну примітивність племені. Він вважає, що оскільки культура 
племені обмежується сьогоднішнім днем і тим корисним, що вони мають 
сьогодні, то вони практично не переймаються турботами і страхами за 
своє майбутнє, майбутнє своїх дітей а чи ж племені, чи, тим паче - всього 
людства: думки, які є притаманні більшості населення нашої планети. Такі 
люди не потребують Бога, віри в нього, його покровительства тощо. 

Використання результатів емпіричних спостережень антропологів 
за народами, які на межі ХІХ–ХХ ст., перебуваючи на маргінесі цивілізації, 
зберегли дописемні форми культури, дозволяє скоригувати отриману 
з існуючих міфів картину соціального очікування. Такі антропологічні 
дослідження, за твердженнями І.Желтікової та Д.Гусєва9 - дослідників 
проблем очікувань майбутнього, представленого в філософії, релігії й 
культурі різних епох, виразно вказують на функціонування в архаїчних 
суспільствах низки поширених очікувань, що мають соціальний харак-
тер, хоча й сягають недалекого прогнозного горизонту. Це насамперед 
очікування, поширені в масштабі повсякденної побутової діяльності - 
очікування врожаю, результатів полювання, війни, прибуття гостей із 
сусіднього племені, ініціації тощо. Французький етнограф Л.Леві-Брюль, 
наприклад, зауважує, що починаючи переслідувати чаклуна із сусіднього 
села, папуас очікує у відповідь початку воєнних дій, він «наперед спро-
можний досить точно врахувати збитки, які вони можуть йому нанести», і 
відповідно готується до війни10. 

Подібні поширені очікування хоча й пов’язані з життям соціуму, але 
досить універсальні й зумовлені скоріше ситуативно, аніж культурно.

8Everett D. Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã / D.Everett // Current Anthropology. 
– 2005. – Vol. 46. - № 4.
9Желтикова И. В. Ожидание будущего: утопия, эсхатология, танатология: моногр. / И.В.Желтикова, 
Д.В.Гусев. – Орел: Изд-во ОГУ, 2011. – 172 с.
10Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 
С.316.
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До іншої групи можна віднести очікування, пов’язані з ритуалами, 
заборонами, передбаченнями, власне тими елементами архаїчної культу-
ри, які, з огляду на відсутність більш розвинутих соціальних інститутів, 
забезпечують функціонування соціуму цього типу. 

Важливо зазначити, що ця група очікувань переважно негатив-
но забарвлена і пов’язується з порушенням або дотриманням встанов-
лених приписів. «Кожне правило, якого слід дотримуватися, має бути 
санкціоноване або мотивоване. Моральні й правові санкції в сукупності 
є тією силою, яка тримає під контролем поведінку індивідів та їх дії, що 
впливають на інших людей… Найпростішу форму ритуальної санкції 
представляє загальноприйнята віра в те, що при недотриманні обрядо-
вих правил виникає ймовірність якогось нещастя»11. Велику кількість 
подібних очікувань як приклад наводить у своїй книзі «Надприродне в 
первісному мисленні» Л.Леві-Брюль. Порушення ж існуючої системи табу 
служить найбільш яскравим прикладом загрози для людини12. Виконання 
ж всіх запропонованих положень, навпаки, може бути джерелом позитив-
них надій.

Ці очікування, ймовірно, мають специфічні стосовно інших 
суспільств риси, хоча природа їх скоріше соціально-нормативна, регуля-
тивна, ніж темпоральна13. Відображаючи особливості соціальних зв’язків 
в архаїчних суспільствах, вони мало що говорять нам про ставлення до 
майбутнього.

Звичайно, на сьогодні, завдяки розвитку біологічних наук, 
пов’язаних із вивченням компульсивної (нав’язливої) поведінки тварин 
і людей (у тому числі у дітей і психічно хворих), можливим є пояснення 
самої природи релігійних ритуалів - певних постійно повторюваних сте-
реотипних дій, які виконуються з впертістю і завзяттям, але зазвичай не 
приносять якогось видимого результату. Пояснюється це тим, що в мозку 
людини формуються складні «захисні» контури, які мають початкову, при-
родно зумовлену мету - допомагають уникати хижаків, інфекцій чи інших 
небезпек. Активація цих контурів викликає захисні поведінкові реакції – 
оглянути околиці, себе тощо. Гіперактивація цих мозкових структур може 
призводити до патологічних форм поведінки. Релігійні ж застереження 
про «нечистоту», невидиму загрозу з боку злих духів і бісів, потрапляють 
на підготовлений ґрунт. Навіть для сучасної людини відповідні ритуали 
«очищення», «демаркація священного простору» виглядають досить при-
11Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции. Пер. с англ.
– М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. – С.176.
12Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. –
С.516.
13Темпоральність – це семантична категорія, що відображає сприйняття й осмислення людиною часу 
позначуваних ситуацій та їхніх елементів стосовно моменту мовлення того, хто говорить.
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вабливими психологічно. Це зазначає й дослідник О.Марков, аналізуючи 
науковий доробок французького антрополога і когнітивіста П.Буайє14.

Л.Леві-Брюль, про якого вже говорилося, одним із перших по-
рушив питання про особливий тип первісного мислення й необхідності 
його аналізу і зазначав, що «мислення в суспільствах нижчого типу, яке 
називається прелогічним, не прагне, насамперед, як наша думка, уник-
нути суперечності»15. Французький етнограф і філософ К.Леві-Стросс 
сформулював «неолітичний парадокс», припускаючи, що є два спосо-
би мислення - один (архаїчний) пристосований до сприйняття й уяви, 
інший (сучасний) розгальмований. Він навпаки намагався показати, що 
мислення первісної людини по суті тотожне сучасному, але користується 
особливими засобами. На його думку, прагнення до впорядкованого уяв-
лення про світ у первісної людини було не меншим, ніж у нас. Дикуни мис-
лили і складали класифікації, але використовували оригінальні підручні 
засоби - метафори, ототожнення з тваринним і рослинним світом. 
Концепція К.Леві-Стросса зазнавала справедливої критики, у першу чер-
гу через гіпертрофування розумової складової. Очевидно, що в архаїчній 
свідомості переважала емоційна сфера, самонавіювання, а відтак - 
зрозуміло, що для нього була характерна й нестримна фантазія. Люди 
часто не могли розрізнити суб’єктивне й об’єктивне, реальне й ілюзорне, 
чуттєве й надчуттєве. У релігієзнавстві цей етап розвитку уявлень про 
надприродне означується як «чуттєво-надчуттєвий»16.

Але «прелогічне» архаїчне мислення характеризується множинністю 
моделей світу і принципом загального перетворення, а отже, дає змогу го-
ворити про принцип множинного аналогового моделювання. Таке мис-
лення суперечливе в тому сенсі, що, з одного боку, широко користується 
бінарними опозиціями для класифікації, а з іншого боку - не приймає за-
кону виключення третього. (З двох висловлювань, в одному з яких ствер-
джують те, що заперечують у другому, одне є неодмінно істинним, тобто 
істинним є або саме висловлювання, або його заперечення.)

Якщо ж говорити про особливості соціального очікування, які 
були притаманні первісному суспільству, можна припустити, що вони за 
своєю орієнтацією не були спрямовані в майбутнє. Такий висновок можна 
зробити за наступними ознаками: відсутність зацікавленості невідомим, 
новим, небажання якихось змін та відсутність прагнення до будь-яких 
соціальних трансформацій. 

Звичайно, ми свідомі того, що наведені розмірковування щодо 

14Марков А. Религия: полезная адаптация, побочный продукт эволюции или «вирус мозга»? –http://
psyfactor.org/lib/religion4.htm 
15Леви-Брюль Л. “Сверхъестественное в первобытном мышлении”. - М.: Педагогика-Пресс, 1994. — 608 с.
16Академічне релігієзнавство. За ред. А.Колодного – К., 2000.- 862 с.



52

архаїчних суспільств не піддаються строгій верифікації та універсалізації. 
Однак досить обґрунтованим є припущення, що поряд із відчуттям 
незмінності соціального порядку в архаїчних суспільствах присутнє по-
боювання перед майбутнім (презентизм), а соціальні очікування зазвичай 
мають тривожний характер. Цикл як спрямованість розвитку виступає 
скоріше об’єктом бажань, аніж очікувань. Очікування ж архаїчного 
суспільства не виключають можливість змін, хоча психологічно вони не 
є бажаними. 

По суті будь-яка побудова 
людського мислення, заснована на 
використанні умовних позначок або 
теорій, вже є свого роду моделюван-
ням. Слова - це теж моделі, усні 
слова - це звук, письмові слова - 

знак. Одне й те саме слово породжує в уяві людини цілу картину. Первісне 
мислення демонструє витончене поняттєве розрізнення для життєво важ-
ливих ознак. Індіанці Амазонки знали близько 300 найменувань зеленого, 
а ескімоси - кілька десятків найменувань снігу.

Використання певних символів, знаків, образів, тобто моделей тих 
речей, подій, явищ, процесів і т.д., серед яких протікає реальне життя й за 
допомогою яких стає доступнішим, більш спрощеним у розумінні - це без-
умовна необхідність, але життя постійно змінюється, а відтак змінюється, 
не залишаючись статичною, і будь-яка його модель. Вона розвивається, 
збагачується, що в свою чергу, також впливає на людину.

В основі наукового пошуку і прогнозування також є моделі, а тому роз-
глядати релігійні, утопічні, філософсько-історичні та власне прогностичні 
концепції майбутнього без хоча б побіжного виокремлення і аналізу 
преконцепції майбутнього було б недоречно. Такий аналіз невіддільний 
від джерел наукового осмислення світу, оскільки навіть у повсякденній 
свідомості, а іноді й у розробках сучасних прогнозистів проявляються ре-
цидиви презентизму. Означимо презентизм (present - теперішнє) як певну 
форму сприйняття часу і ставлення до нього, своєрідний тип історичного 
мислення, коли життя в теперішньому часі не має темпоральних горизонтів 
або перспектив, коли свідомість не має власного часу, а її час синхронний 
часу життя.

Усталеними релігійними 
концепціями майбутнього, які 
зберігають свою важ-ливість і мо-
жуть постати об’єктом дослідження, є 
індуїстсько-буддійсько-джайністська 

Побудова людського
мислення, ґрунтованого на 

використанні умовних
позначок або теорій як 
своєрідне моделювання

Індуїстсько-буддійсько-
джайністська та іудейсько-

християнсько-ісламська 
концепції як об’єкт

дискурс-аналізу
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та іудейсько-християнсько-ісламська концепції.
Виходячи із завдань релігієзнавчого дослідження, розглянемо ці 

концепції із застосуванням методології дискурс-аналізу як теоретичної та 
методологічної основи, викладеної Л.Філіпс і М.Йоргенсен - провідними 
спеціалістами Данії та Швеції у сфері дослідження комунікації, застосову-
ючи дискурс як аналітичну концепцію17. 

Тут ми спиратимемося на досвід застосування дискурс-аналізу 
в релігієзнавчих дослідженнях18, зокрема в дослідженнях наративної 
традиції. Такий підхід досить плідно був застосований вітчизняною 
дослідницею І.Богачевською19. До цього дослідження методика філософ-
сько-релігієзнавчих досліджень мови релігії, релігійного дискурсу, на-
ративних традицій у вітчизняному релігієзнавстві ще не розроблялася. 
Як один із сучасних соціогуманітарних методів дискурс-аналіз застосо-
вувався автором для дослідження текстів (поряд із семіотикою, теорією 
комунікації, наратологією тощо). Християнська наративна традиція, 
мова й метамова християнства розглядалися в контексті дискурсивно-
го аналізу як складова семіотичного простору християнської культури. 
І.Богачевська зазначає: «Традиційно під дискурсом розумілося упорядко-
ване письмове, але найчастіше усне повідомлення окремого суб’єкта»20. 
Однак, як деталізується далі, «…значення дискурсу не обмежується пи-
семним і усним мовленням, а охоплює й позамовні семіотичні процеси»21. 
Поняття дискурсу стало досить вживаним впродовж останнього часу, але 
його значення або розмивається, або ж дефініціюється залежно від кон-
тексту. Однак загалом під поняттям «дискурс» розуміють ідею про те, 
що мова організована відповідно до ментальних структур, які властиві 
свідомості людей із різних соціальних сфер. Тобто дискурс - мова, зану-
рена в соціальний контекст. Дискурс відрізняється від наративу. У цьому 
сенсі наратив є раціонально структуроване і здебільшого оповідальне 
мовлення, що тісно пов’язане з емоційно-інтуїтивним сприйняттям 
реальності. Наратив оповідає (відображає реальність), тоді як дискурс 
констатує і перформує (реформує) реальність. Дискурс можна розгляда-
ти як мовленнєві акти, які наново репрезентують реальність та пропону-
ють пов’язані з цим наміри дій щодо зміни такої небажаної реальності. 
17Филипс Луиза Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / Луиза Дж. Филипс, Марианне В.Йоргенсен; пер. 
с англ. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. – С.220.
18Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса: от психолингвистики к лингвосинергетике / 
В.Г.Борботько. –2-е изд., стер. – М.: КомКнига, 2007. – 288 с.;  Филипс Луиза Дж. Дискурс-анализ. Тео-
рия и метод / Луиза Дж.Филипс, Марианне В.Йоргенсен; пер. с англ. – Харьков: Гуманитарный Центр, 
2004. – 336 с. та ін.
19Богачевська І. Християнська наративна традиція: методологія філософсько-релігієзнавчого 
дослідження. – К. : Видавництво «Світ знань» – 2005. – С.118.
20Там само. – С.119.
21Там само. – С.119.
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Відтак науковий дискурс конституюється як дискурс знання, а релігійний 
дискурс становить собою дискурс віри. Знання і віра - це епістемічні 
стани, змістовна специфіка яких залежить від дискурсивної системи 
координат, в якій вони реалізуються. Релігійний дискурс домінує над 
раціональним знанням і при цьому не виключає, а навпаки - передбачає 
наявність знання-одкровення. У ході застосування в дослідженні дискурс-
аналізу варто зазначити, що «у сфері релігійної дискурсії22 істинність 
розуміється не як відповідність дійсності, а як відповідність вищому, са-
кральному носію істинності - Тексту, і відповідно операція верифікації 
поєднується в єдине ціле з операцією пояснення, має текстуальний ха-
рактер відсилання»23. Відтак у сфері релігійної дискурсії недоцільним є 
застосування «логізованих» і раціональних верифікаційних процедур. 
Наприклад, у науковому дискурсі твердження «Бог створив людину» на-
лежить до неверифікованих, а в рамках релігійного дискурсу це судження 
розглядається як доведений факт, що відповідає змісту сакрального тек-
сту, а тому є цілком верифікованим.

Отже, для адекватного аналізу епістемологічних параметрів мов-
ної та мисленнєвої діяльності важливою є вимога чіткої фіксації меж 
дискурсивної сфери, в якій і здійснюється ця діяльність. Релігійний дис-
курс у такому контексті постає «складною комунікативною подією, в рам-
ках якої формуються, реалізуються та взаємодіють наративні традиції 
різних релігій та конфесій» (індуїстсько-буддійсько-джайністський 
та іудейсько-християнсько-ісламський дискурси). Релігійний дискурс 
набирає специфічних характеристик і рис, таких як найвищий ступінь 
ритуальності, є дискурсом віри, яка домінує над раціональним знанням, пе-
редбачаючи існування знання-одкровення, і є найвищою інтерсуб’єктною 
цінністю.

Підтвердження таким судженням знаходимо і в праці Л.Філліпс 
і М.Йоргенсен, де зазначається, що, на відміну від позитивістських 
епістемологій, у дискурс-аналізі та соціальному конструктивізмі в цілому 
відхиляється позиція, що знання може відображати дійсність без ви-
кривлення, ґрунтуючись на певних критеріях. Зважаючи на відсутність 
загальної думки про те, якими мають бути критерії науковості, застосовні 
в дискурс-аналізі, ми обрали як найефективніші в контексті аналізу 
релігійних концепцій майбутнього критерії новозеландських дослідників 
дискурсу М.Уетрелла і Дж.Поттера - цілісність і плідність, незважаючи 
22Поняття «дискурс» і «дискурсія» використовуються нами, як тотожні, виходячи з означення дис-
курсу як істотної складової соціокультурної взаємодії у В.Дейка і формування більш філософського 
звучання терміну  у роботах М.Фуко, де дискурсія розуміється ним як складна сукупність елементів 
мовної практики.
23Дискурсивные эпистемологические трансформации / Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн.: Интер-
прессервис ; Книжный Дом. 2001. – 1040 с. – С.239.



55

на деяку абстрактність. Залишивши за дужками обговорення критеріїв 
науковості дискурс-аналізу, зазначимо лише, що це - складова досить 
об’ємного епістемологічного обговорення характеру й статусу наукового 
знання, оскільки, застосовуючи до дослідження певні критерії науковості, 
його можна оцінити. Ця процедура є начебто й звичайною для наукової 
роботи, однак критерії науковості можуть відрізнятися. Ми ж будемо 
орієнтуватися на зазначені вище, виходячи зі стану розробки проблеми в 
науковій літературі24. 

Отже, в релігійному дискурсі щодо уявлень про майбутнє стратегічно 
окреслюємо межі індуїстсько-буддійсько-джайністського (орієнтального, 
східного) та іудейсько-християнсько-ісламського (авраамічного) 
дискурсів. Всі наукові підходи у сфері дискурс-аналізу розглядають дис-
курс як певну сутність, яка може траплятися в дійсності. Відтак, перед 
нами постає низка дослідницьких завдань, зокрема прояснення питан-
ня: які значення фіксуються в кожному з названих дискурсів? Які точки 
дискурсів постають ключовими (тобто такими, які організовують інші 
знаки і надають їм відповідного значення, виключаючи інші можливі зна-
чення)?

У здійснюваному аналізі індуїстсько-буддійсько-джайністського 
(орієнтального) та іудейсько-християнсько-ісламського (авраамічного) 
дискурсів є важливим урахування таких аспектів:

- твердження, що властиві всіх дискурсам і розглядаються як твер-
дження здорового глузду; 

- аспекти погляду на світ, яким дискурс надає значення;
- точки, в яких існує відкрита боротьба між різними уявленнями 

про світ25.
Застосування методу дискурс-аналізу в дослідженні релігійного 

конструювання майбутнього постає перспективним, оскільки дозволить 
проаналізувати спочатку релігійний, а в подальших розділах і науковий 
дискурси на предмет виявлення змінних знаків (сигніфікаторів), тобто 
тих елементів дискурсів, які залишаються відкритими. 

Означимо також поняття «вузлова точка» і «елемент» у різних дис-
курсах. Елемент - це знак, значення якого ще не було зафіксовано26. 
Вузлова ж точка - це привілейований знак, навколо якого впорядкову-
ються і набувають значення інші знаки. А всі знаки в дискурсі, зафіксовані 
шляхом їх розрізнення, виступають моментами.
24Агафонов А. Ю. Когнитивная психомеханика сознания, или как сознание неосознанно принимает 
решение об осознании / А.Ю.Агафонов. – 2-е изд, испр. и доп. – Самара: ИД «Бахрах - М», 2007. – С. 
112-114.
25Филипс Луиза Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / Луиза Дж.Филипс, Марианне В.Йоргенсен; пер. 
с англ. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. – С.222.
26Там само. – С.52.
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Наприклад, у релігійному або ще вужче - християнському дискурсі 
слово «тіло» саме по собі мало про що говорить. Щоб зрозуміти значен-
ня цього слова, необхідно помістити його в контекст інших знаків. Це 
відбувається через артикуляцію27. Полісемантичність слова «тіло» набува-
тиме визначеності в релігійному дискурсі, якщо, приміром, помістити його 
у словосполучення «тіло і душа». Вузловою ж точкою або привілейованим 
знаком у християнському дискурсі є поняття «Бог». 

Логічним тепер видається перехід до розгляду релігійних концепцій 
майбутнього засобами дискурс-аналізу.

Отже, перша з аналізованих 
нами концепцій – це концепція, яка 
склалася в I тисячоліття до н.е. на 
Сході, в рамках індуїзму, буддизму, 
джайнізму, тобто релігій «ведич-

ного кореня». Усвідомлюючи відмінності між цими релігіями, поняття 
«релігії ведичного кореня» вживатимемо операціоналізаційно в цьому 
дослідницькому контексті. 

Згідно з індуїстсько-буддійсько-джайністською (орієнтальною) 
концепцією, розвиток історії постає у вигляді постійних змін циклів ре-
гресу - від «золотого віку» до «кінця світу». Поняття «кінець світу» є, 
звичайно, умовним, оскільки циклічність процесу народження і смерті 
виключає есхатологічність як таку. 

Оптимальне майбутнє з позицій цієї концепції, що характеризує 
релігії ведичного кореня, полягає в тому, щоб за допомогою «доброчинної 
поведінки» позбавитися безкінечного коловороту перевтілень (відвічної 
сансари) і досягти якісно нового стану. Головною характеристикою сансари 
є страждання, яке має своїм корінням бажання й пристрасті. Тому всі релігії 
Індії (індуїзм, буддизм, джайнізм) мають за мету звільнення. У контексті 
релігійного дискурсу в індуїстсько-буддійсько-джайністській концепції 
варто звернути увагу на сигніфікатор (означник) - думка (рос. - мысль), яка 
закладена в понятті «карма». Так, це поняття походить від санскритського 
слова крі - діяти; будь-яка дія є кармою. Технічно це слово означає резуль-
тати дії. В індуїстській філософії говориться про те, що «всі дії, які ми ба-
чимо у світі, всі рухи в людському суспільстві, всі види діяльності навколо 
нас - це просто результат думки…»28. Згідно з положеннями індуїстської 
філософії, Всесвіт проявляється задовольняючи дві умови - ім’я і форму, 
в людському мікрокосмі «неможливе існування жодної хвилі мисленнєвої 
діяльності, не наділеної ім’ям і формою, а відтак, знання мікрокосму дасть 

27Це дія, яка встановлює відношення між елементами так, що їх ідентичність змінюється. 
28Четыре йоги / Вивекананда. – М.: Эскимо, 2009. – С.28.

Сигніфікатор (означник) - 
думка в індуїстсько-буддійсько-

джайністській концепції
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змогу пізнати й макрокосм. Тому сама думка постає основою для кон-
струювання майбутнього. Сама тріада «тіло, мова, мислення» є дуже дав-
ньою і фіксується не тільки в індійських, а і в ранніх іранських текстах 
(ті ж гати «Авести» - священного тексту зороастрійців). У буддійській 
філософській доктрині варто зосередити увагу на Четвертій Благородній 
Істині - про Восьмеричний шлях, що веде до припинення страждання. 
Третій етап - етап зосередженості, який є заключним на шляху досяг-
нення нірвани, включає три сходинки: праведні зусилля, коли людина 
прагне концентрації, зосередження, що досягається різними системами 
психофізичного тренінгу, «спрямованого на зміну свідомості й перехід із 
профанного, мирського, сансаричного стану в сакральний стан безсмер-
тя і свободи»29; праведні думки - це етап, який характеризується цілісним 
і всеохопним контролем над усіма психоментальними і психофізичними 
процесами при розвитку безперервної усвідомленості, та праведне зосеред-
ження, або правильний транс. Проходження людиною цього шляху веде до 
досягнення власне самадхи - граничної форми споглядання, коли зникають 
розрізнення між суб’єктом, що споглядає, та об’єктом, який споглядають. 

На відміну від буддизму, де кармічне покарання виступає наслідком 
вольових зусиль, джайнізм розглядає кармічні закони в ширшому розумінні, 
а саме - у світлі всіх життєвих обставин. Людина відчуває на собі дію цьо-
го закону навіть тоді, коли не робить самостійного вибору. Єдиним спо-
собом вийти з коловороту перероджень вважається досягнення спокою і 
знання (кавали). Послідовники джайнізму вірять, що душа є всезнаючою, 
тобто може пізнати все пізнаване (що включає в себе минуле, теперішнє й 
майбутнє), але її можливості обмежені кармічною обумовленістю30. 

В індуїстсько-буддійсько-джайністському дискурсі сигніфікатор 
«думка» може розглядатися як основа уявлення про реальність у цьому 
релігійному дискурсі. Причому уявлення, в якому не просто відображаєть-
ся те, що є в цій реальності, й сама ця реальність, конструюється. Згадаємо 
принагідно, що реальність - філософський термін, який означає те, що 
існує насправді31. Але окреслення того, що існує насправді, а чого насправ-
ді не існує - складне онтологічне питання. Іноді під поняттям «реальність» 
розуміють даність об’єктів у найширшому сенсі, й говорять, наприклад, 
про віртуальну реальність.

Пояснимо це на прикладі. Повінь як явище матеріального світу, 
що фізично сприйняте людиною незалежно від її соціальної, релігійної 

29Торчинов Е. Краткая история буддизма. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rulit.me/
books/kratkaya-istoriya-buddizma-read-444987-1.html   
30Томпсон М. Восточная философия / М.Томпсон. – М., 2001. – С. 145.
31Реальність - (від лат. realis – речовинний, дійсний, від res – річ, предмет).
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чи іншої належності (бо тонуть усі), можна описати у різний спосіб. Від 
опису явища в метеорологічному дискурсі аж до опису його як, скажімо, 
наслідку поганого чи недостатнього політичного керівництва і закінчуючи 
подачею події як волі Бога, його гніву на людей, відтак як знаку кінця світу, 
що наближається. Бачимо, що в релігійному дискурсі явище розглядається 
одночасно як можливе і як наперед визначене - та ж підготовка до кінця 
світу. Відтак, надання значення будь-чому є також засобом/методом 
створення/зміни/конструювання світу. Крім того, навіть релігійний дис-
курс ніколи не буває зафіксований настільки, щоб не змінюватися через 
різноманітність значень зі сфери дискурсивності32. 

Основною інтенцією у ставленні до майбутнього в індуїстсько-
буддійсько-джайністському дискурсі виступає неминучість перери-
вання історичного часу та загалом знищення останнього; впевненість в 
об’єктивній передзаданості, що усуває в релігійній свідомості суспільний 
страх перед історією та індивідуальний страх смерті й зумовлює 
причетність людини і всього світу до трансцендентної реальності. Це - 
демонстрація своєрідного оптимізму, на відміну від домінуючих звинува-
чень у пасивності й песимізмі, коли визнається нормальною періодична 
смерть людини і світу й існує усталена впевненість у тому, що такі речі 
мають свій зміст і ніколи не будуть зворотними. Отже, смерть людини і 
людства необхідні для їх же відродження, а «…розмивання меж особистої 
пам’яті, ототожнення індивідуального і родового минулого обумовлює 
суголосність загального і індивідуального майбутнього…»33. Можна кон-
статувати, що сприйняття світу в індуїстсько-буддійсько-джайністському 
дискурсі в результаті його конструювання орієнтоване на циклізм, вічність 
і постійну поновлюваність. Визнання завершеності світу пов’язане з його 
періодичною відтворюваністю після катастрофічної загибелі. Якісно 
інший характер має об’єктивна передзаданість майбутнього в іудейсько-
християнсько-ісламському дискурсі.

Отже, другою концепцією 
в дослідженні є іудейсько-
християнсько-ісламська (аврааміч-
на), яка склалася в І тисячолітті до 
н.е. Розгляду цієї концепції буде 

приділено більшу увагу, оскільки розгортання подальшого дослідження 
фокусується зі зрозумілих причин переважно навколо християнсько-

32Титаренко В.В. Релігійні концепції майбутнього як об’єкт дискурс-аналізу / В.В.Титаренко // 
Філософія релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету: зб. наук. пр. / за ред.. А. Ко-
лодного та О.Горкуші // Українське релігієзнавство. – К., 2013. – 223 с. – С. 104–117.
33Желтикова И.В. Ожидание будущего: утопия, эсхатология, танатология: моногр. / И.В.Желтикова, 
Д.В.Гусев. – Орел: Изд-во ОГУ, 2011. – С.79-80

Сигніфікатор (означник) -
думка в в іудейсько-
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Пасіонарій, харизматична 
особистість, пророк, месія як 

рушійна сила монотипу

го дискурсу. Згідно з цією концепцією «історія майбутнього» постає у 
вигляді приходу «спасителя месії», встановлення «царства божого», на-
стання «кінця світу», «страшного суду», зрештою, знову-таки перехід у 
якісно новий стан, стан «вічного блаженства» для праведників і «вічних 
мук» для грішників. Ідея месіанства постає однією з фундаментальних у 
релігіях авраамічного кореня. Як зазначає О.Шелудченко, «спільною ри-
сою конструктів самого месіанства в іудаїзмі, християнстві та ісламі є те, 
що вони мають два виміри - індивідуальний та загальносоціальний»34. 
У контексті наших пошуків зосередимося на загальносоціальному вимірі 
месіанських ідей. «Месія є силою соціального перетворення, вирішення 
саме суспільних (суспільно-політичних) проблем свого часу»35, тобто 
виступає тією рушійною силою, яка покликана конструювати майбутнє 
людства. Він є не якоюсь надприродною істотою, а своєрідним прообра-
зом справжньої людини, яка змінює світ на основах істинного буття.

 У працях М.Вебера досить глибоко розкрито роль особистості в 
історії, яка, на його думку, час від часу зростає36. Окремі харизматичні 
особистості можуть впливати на різні історичні ситуації. Він 
висуває амбівалентні твердження: роль особистості постійно зазнає 
стереотипізації, рутинізації, традиціоналізації, але, незважаючи на це,  
людина повстає проти рутини, стереотипів, традицій. Через призму 
філософсько-соціального бачення фактори вичерпаності попереднього 
історичного стану (стереотип) та невизначеності напрямку його майбут-
нього розвитку є причиною процесів (поява пасіонарного монотипу), що 
відбуваються як у сфері раціонального (наукового, філософського) осяг-
нення дійсності, так і у сфері ірраціонального (зокрема релігійного) її 
освоєння. 

Зробивши спробу розгля-
нути цей феномен через призму 
культурологічних надбань люди-
ни, можемо констатувати дію в 

релігії тих самих чинників, які визначають і фізіономіку культури й ма-
ють відповідні саморегулюючі механізми - стереотип, монотип і архе-
тип37. Якщо стереотип - це традиційність, то монотип - це певна рухли-
ва структура, яка поляризує середовище на тих, хто сприймає монотип, і 
тих, хто його не сприймає. Важливою рушійною силою монотипу є яскра-
ва індивідуальність, так званий пасіонарій, харизматична особистість, 
34Шелудченко О. Т. Месіанські ідеї монотеїстичних релігій: дис. …  канд. філос. наук / О.Т.Шелудченко. 
– К., 2002. –  С. 117.
35Там само – С.118. 
36Вебер M. Вибрані твори / M. Вебер. – Μ., 1990. – 808 с.
37Даниленко В. Стереотип, монотип, архетип у культурних моделях // Слово і час. – 1994. – № 1. – С. 
50–63.
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пророк, месія тощо. Відтак монотип за своєю суттю заперечує стерео-
тип, а стереотип - захищається. Пасіонарні монотипи швидко завойо-
вують послідовників і проходять процес стереотипізації сфер людської 
діяльності та відносин. Але, на нашу думку, для релігії характерною є ще 
одна особливість - сакралізація того пасіонарія (пророк, месія, вчитель), 
який вказує шлях до майбутнього, малює це майбутнє. Історія виникнен-
ня й становлення світових (і не тільки) релігій - яскравий тому приклад. 

У такий період якраз і актуалізуються ідеї месіанства, посилюють-
ся настрої актуальної есхатології, з’являються різноманітні месії та про-
роки як провісники й конструктори (будівники) майбутнього. Людина 
постає тією ланкою, яка поєднуватиме минуле й майбутнє. Діючи в 
соціумі, вона сприяє оновленню світу за принципами, носієм яких є 
сама. З точки зору науково-філософської рефлексії, така людина є носієм 
і реалізатором певної понадіндивідуальної «історичної закономірності», 
вона є «історичною особистістю», яка з необхідністю виникає в певний час. 

З точки зору релігійного підходу фактором появи такої особистості 
є також понадіндивідуальна «трансцендентна воля», своєрідні трансакції, 
які здійснюються в певний момент часу. Таким чином відбувається злам 
існуючого дискурсу й конструювання дискурсу майбутнього.

У контексті дискурс-аналізу можемо говорити про можливість 
розгляду розгортання історії релігії як реалізацію певних універсальних 
сутностей - певних категорій, що є засобами осягнення дійсності та які 
у нашій свідомості перетворюються на саму дійсність. Ґрунтуючись на 
дискурсивних підходах, які складаються з положень філософії лінгвістики 
(структуралістської та постструктуралістської), ми сприймаємо реальність 
через посередництво мови. Отже, месії, пророки з таких позицій ство-
рюють уявлення про реальність, яка не тільки відображає те, що в ній є, 
а й конструює її. Це зовсім не означає, що самої реальності не існує. Це, 
скоріше, означає те, що реальними є тільки її смисли й уявлення про неї. 
Звичайно, існують і фізичні об’єкти, але вони набувають значення тільки 
завдяки дискурсу38.

Засоби, якими користується філософія та релігія, відрізняються, але, 
на нашу думку, спільним для них є те, що сформований інструментарій, 
виникнувши за конкретних суспільно-історичних умов, використовується 
у подальшому для рефлексії процесів, що мають іншу конкретно історичну 
природу. Для соціальної філософії - це категорії («розвиток», «історія», 
«суспільство», «трансформація»), для релігії - догмати, фундаментальні 
образи та уявлення (зокрема «кінець світу», «месія»). І в першому, і в 

38Филипс Луиза Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / Луиза Дж.Филипс, Марианне В.Йоргенсен; пер. 
с англ. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2004. – С.25.
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Сигніфікатор (означник) -
думка в в іудейсько-

християнсько-ісламському 
дискурсі

другому випадку вони завжди змістовно не повні, оскільки розвиток 
суспільства принципово відкритий процес, він є тією безкінечністю, в якій 
кожне покоління формує свою діяльність, самовизначаючись як конкрет-
ний феномен. Тому ідеї месіанства і в подальшому завжди будуть тією ца-
риною, в якій поєднуватимуться різні трактування.

Єдність месіанських уявлень 
в іудейсько-християно-ісламському 
дискурсі є проявом спільності 
історичного процесу, в якому вони 
формувалися, спільності принципів 

соціального буття, його циклічного характеру. Це дозволяє нам виокре-
мити і зафіксувати сигніфікатор «думка» в іудейських, християнських та 
ісламських текстах як основу конструювання майбутньої реальності.  

У Декалозі (євр.: «асерет-ха-діброт» грец. δέκα λόγοι; дослівно: 
десятислів’я) варто звернути увагу на десяту заповідь, яка звучить так: 
«Не жадай дому ближнього свого, не жадай жінки ближнього свого, ані 
раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що 
ближнього твого!»39. Ця заповідь прикметна для нас тим, що по суті в ній 
забороняється жадібність. Не фізичні дії, як у перших дев’яти заповідях, 
оскільки злочинні дії спричиняли переслідування й судовий процес, а ба-
жання - як невербалізована мисленнєва діяльність. А відтак, із позицій 
дискурс-аналізу це уможливлює дослідження сигніфікатора «думка» 
як основи конструювання майбутнього. Дійсно, виникає питання - як 
переслідувати тільки за думки? Тому цю заповідь можна розцінювати 
як наділену своєрідною терапевтичною природою. «Жадібна думка» 
конструює реальність, в якій проявляються негативні риси людини, 
натомість усунення, знищення, ліквідація цього фактору здатні перефор-
матувати майбутнє як на індивідуальному, так і на колективному рівнях.   

У Євангеліях також йдеться про те, що гріхом є не тільки та-
ким чином класифіковані дії, а й думка. Якщо звернутися до Нагірної 
проповіді, то її складові мають характер етичних вимог і зміст блаженств – 
есхатологічний, але важливим є момент усунення джерела спокуси. Згідно 
з так званою екзистенціальною концепцією, Ісус прагнув змінити, у першу 
чергу, установки людей, а не їхні вчинки. А установки - це результат, зно-
ву ж таки, мисленнєвої діяльності. В Євангелії від Матвія говориться: «А 
Я кажу вам, що кожний, котрий гнівається на брата свого без причини, 
підлягає судові; а хто скаже братові своєму: рака, підлягає синедріонові; 
а хто скаже: Безумний! - зазнає пекельного вогню» (Мт. 5:22). Тобто ми 

39Тора (Пятикнижие Моисеево). Редактор русск.перевода П.Гиль/Под  общ. ред. Проф.. Г.Брановера. – 
«Шамир» Иерусалим*5753*1993*Москва. – «Арт-Бизнес-Центр». – С.1135. 
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знову віднаходимо підтвердження  ідеї, що сигніфікат «думка» постає ос-
новою конструювання майбутнього. Відповідно й вимога, сформульова-
на в четвертій заповіді: «Не чини перелюбу!», принаймні в християнській 
культурі означає, що здійснення «любодії» з об’єктом протилежної статі 
припускається лише після укладання шлюбу. При цьому навіть уявне за-
хоплення (мисленнєва діяльність, «думка») іншим об’єктом протилежної 
статі вважається гріхом.

В ісламі теж звертається увага на ключову роль думки, хоча й менш 
виражено. У хадисах40, зокрема Декларації про те, що Аллах, Преславний 
Він і Превознесений, поставив Його рабам тільки виконувані обов’язки, 
знаходимо: 125. Абу Хурайра сказав: «Коли спустилося: «Аллахові нале-
жить те, що на небесах і те, що на Землі; чи відкриєте ви те, що у вас у 
душах або приховаєте це - Аллах розрахується з вами за все; і вибачає Він 
кому бажає й карає кого бажає, адже Аллах над всякою річчю Потужний». 
Він сказав: «Це сильно (притисло) супутників Посланника Аллаха, і вони 
прийшли до Посланника Аллаха, опустилися на коліна й сказали: «Так, По-
сланник Аллаха, ми були обкладені (зобов’язанням виконання) діяннями, 
які нам під силу - молитва, піст, боротьба, милостиня й от, на тебе спу-
стився цей аят і ми не в змозі його виконати». (Йдеться про неможливість, 
на думку сахабів, постійного контролю над перебігом своїх думок, тих, що 
навіює сатана, й саме цей контроль ставився мусульманам за обов’язок у 
цьому аяті - п.п.)41

У тексті хадисів «Про вступ в Іслам Амра Ібн Абаси» зустрічаємо на-
ступне: 832….. Я сказав (Ікріма - Авт.): «…. І якщо він встане, помолиться, 
подякує Аллахові, вихвалить Його й пославить Його як належно і (при цьо-
му), у його серці буде тільки думка про Одного Аллаха, то після цього він 
стає точно таким (чистим від гріхів), як у день, коли його народила мати»42. 

Що ж стосується одкровень про те, що відбудеться незадовго до на-
стання кінця світу й у день воскресіння, то час виконання цих пророцтв, 
за переконанням послідовників ісламу, ще не настав. У міру їх виповнення 
вони покликані підтверджувати чудесну природу Корану й свідчити про 
істинність Слова Аллаха. Таких означується ціла низка: «Не настане Суд-
ний день доти, поки не з’являться десять його ознак: дим (духан), поява 
лжемесії (аль-масіх ад-даджжаль), поява звіра (даббат аль-ард), схід сонця 
із заходу, сходження Іси ібн Марйам, поява племен Йаджудж і Маджудж, 
гігантські провалля на сході, на заході й на Аравійському півострові, і 
40Основний елемент Сунни – хадис (араб, новина, вістка, оповідь), повідомлення із життя Мухаммада, 
переказ про його слова і дії, які стосуються різних релігійно-правових аспектів жит¬тя мусульманина.
41Декларация о том, что Аллах, Преславен Он и Превознесен, вменил Его рабам только исполнимые 
обязанности. [Электронный ресурс] – Режм доступа: http://studepedia.org/index.php?vol=2&post=28091  
42Хадисы Сахих Муслим Сахих Мусли / О вступлении в Ислам Амра Ибн Абасы (832). [Электронный 
ресурс] – Режм доступа: http://islaminform.com/sites/default/files/book/hadis_sahih_muslim.pdf 
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після цього з’явиться вогонь з Ємену, який пожене людей до ристалища 
Судного дня» (Муслім). 

У контексті нашого дослідження можемо виснувати, що сигніфікатор 
«думка» як основа конструювання майбутнього в релігійному дискурсі од-
наково розуміється та трактується в розглянутих традиціях, але в іудейсько-
християнсько-ісламській традиції це поняття набуває ширшого розуміння 
й пов’язується з пророцтвом і месіанством, оскільки саме пророки та 
месії виступають провісниками і конструкторами нової реальності - 
майбутнього. «В іудаїзмі та ісламі більшою мірою виражений соціально-
прикладний аспект приходу месії, ніж це має місце у християнстві. Хри-
стиянська релігія у цьому плані не є спрямованою на вирішення завдань 
розвитку певного соціуму, поставання якоїсь соціально-політичної утопії. 
Новий стан світу тут не є поставанням якоїсь земної справедливості. Дії 
Месії для іудеїв - виконання обіцянки перед стороною, що дотрималася  
умов угоди, для християн - розкриття таїни існування оновленого світу, 
провісником якого був Ісус. Для прибічників ісламу прихід Месії це - на-
самперед встановлення політичного правління Аллаха на всій Землі»43.

Отже, якщо говорити про принципову відмінність між науково-
філософською світоглядною побудовою майбутнього і релігійним кон-
струюванням майбутнього, то перша передбачає принципову можливість 
та необхідність знання людиною умов і часу суспільної трансформації, 
а релігія не передбачає можливості попереднього знання про умови та 
час приходу історичної особистості (пророка, месії, вчителя тощо), даю-
чи лише систему уявлень про ознаки його появи. Відтак, системою уяв-
лень про історичну особистість, яка творить/конституює майбутнє є 
відповідний релігійний дискурс і моменти цього дискурсу, тобто ті зна-
чення, які закріплені постійно (сакралізовані у священних текстах) і які 
переносяться та інтерпретуються людьми відповідно до їх потреб. У Біблії 
(Мт. 24:36) Ісус говорить: «А про день той і годину не знає ніхто: ані Ян-
голи небесні, ані Син, лише Сам Отець». Така інтерпретація дає змогу 
конституювання моментів цього релігійного дискурсу, які можна розгля-
дати як пророцтва, пов’язані з часом. У них не йдеться про кінець світу 
(і, відповідно - нове майбутнє), але вони є важливими, оскільки від них 
багато залежить. У Книзі пророка Даниїла й Одкровенні передбачається 
період гонінь, яких зазнає божий народ. І цей час настільки важливий, що 
згадується кілька разів. У Книзі пророка Даниїла про цей період йдеться 
як про «час, і часи, і півчасу» (Дан. 7:25), а в 12-й главі ми читаємо, що «до 
кінця часу, і часів, і півчасу… все це звершиться» (Дан. 12:7). В Одкровенні 

43Шелудченко О.Т. Месіанські ідеї монотеїстичних релігій: дис. …  канд. філос. наук / О.Т.Шелудченко. 
– К., 2002. – С.118. 
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цей період називається періодом у «тисячу двісті шістдесят днів» (Одкр. 
12:6), а далі знову означується як «час, і часи, і півчасу» в 14-му вірші. 

Ілюструє цей тип дискурсу структурно-функціональний аналіз 
складових есхатології, здійснений українським релігієзнавцем В.Докашем 
у фундаментальному дослідженні християнської есхатології. «Христи-
янська есхатологія - це доктрина останніх подій чи «вчення про те, що 
трапиться наприкінці»44. І свої висновки християнська есхатологія будує 
на тому, що Біблія сприймає історію як лінійний рух до кінцевої мети (на 
відміну від східної моделі, де циклічність виключає есхатологічність). У 
цьому випадку закріплені «моменти дискурсу» дозволяли постійно пере-
носити дату кінця світу чи пришестя месії без особливого порушення 
догматичної цілісності того чи іншого релігійного вчення. Актуальним 
видається цей підхід тому, що есхатологічний дискурс вийшов далеко 
за межі традиційного для минулого релігійно-теологічного вчення про 
кінець світу і долю людини й набув універсального характеру, проникаю-
чи в різні сфери духовного життя і в наше повсякдення. 

Есхатологія в традиційному релігійному дискурсі дуже тісно 
пов’язана з апокаліптикою45 і месіологією46. С.Авєрінцев писав про це 
так: «Есхатологія як «метаісторія», тобто самотрансцендування відчутно 
прискорюваного ходу історії, - одна з провідних тем релігійної думки XX 
ст., яка зазнає не тільки всіляких позарелігійних обробок як утопічного 
чи, навпаки, «дистопічного» і «алармістського» характеру, а й, особливо 
під кінець століття - повсякденної вульгаризації в т.зв. тоталітарних сек-
тах, а також у цілком секулярних засобах масової інформації й найбільш 
тривіальних видах мистецтва: «апокаліпсис» - сьогодні широко вживана 
газетна метафора, а «армагеддон» - нормальний мотив фільму жахів»»47. 
Положення есхатології, апокаліптики й месіології в деяких випадках на-
бувають ідентичного характеру.

Месіанство ж постає тією категорією релігійної свідомості в 
авраамічних релігіях, за допомогою якої вона рефлексує невідповідність 
історично усталених форм суспільного життя тим новим духовно-прак-
тичним засадам, які постають із перебігом часу. Завдяки існуванню 
цієї категорії суспільна свідомість (однією з форм якої є релігія) здатна 

44Докаш В. І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації / В.І.Докаш. – К.; Чернівці: Книги 
– ХХІ, 2007. – 544 с.
45Напрям релігійної писемності, присвячений метаісторії або таємницям Божественного Промислу, 
що виявляються в історичних подіях.
46Релігійне вчення про пришестя Месії (від грецьк. Μεσσιάςевр. МАШИАĀХ, арам. МЕШИХАĀ  – по-
мазаник), покликаного встановити Царство Боже на землі, що передує настанню есхатологічних подій.
47Аверинцев С.С. Эсхатология [Электронный ресурс] // Новая философская энциклопедия, 2-е изд., 
испр. и допол. –М.: Мысль, 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: http://iph.ras
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Передбачення майбутнього в 
метафоричному імпліцитному 
вигляді присутнє практично в 

усіх релігіях

осягнути необхідність входження в нову систему уявлень, остаточно-
го відокремлення від минулого, зберігаючи при цьому досвід духовного 
освоєння світу. Істотним є те, що усвідомлення це передбачає необхідність 
для такого переходу творчого акту з боку людини, людської особистості (а 
не дії якоїсь понадлюдської абстрактної сили). 

Незважаючи на те, що в подальшому шляхи розвитку есхатологічних 
традицій християнства й іудаїзму розійшлися, до того ж ставлення іудаїзму 
до християнського есхатологізму стало відверто негативним (так само, як 
і оцінка іудаїзму в християнстві), в цілому для іудейсько-християнсько-
ісламського дискурсу справедливим буде такий висновок. У зазначеному 
дискурсі надія на краще майбутнє пов’язується з розкриттям істинного 
змісту й високого онтологічного статусу світового історичного процесу та 
утвердженням високого онтологічного статусу особистості. Есхатологія 
ставить єдину всесвітню мету, в досягненні якої людина відіграє необхідну 
роль, що, у свою чергу, пояснює й високий онтологічний статус людини в 
ієрархії світу.

Отже, передбачення май-
бутнього (щодо релігійного дис-
курсу вживання терміна «прогно-
зування» видається некоректним, 
оскільки прогнозування - це науко-

ва категорія) як його конструювання, планування тощо в метафоричному 
імпліцитному вигляді присутнє практично в усіх релігіях, а вище ми вже 
наголошували на конструктивістській властивості релігійного дискурсу. 

Звертаючись до витоків релігії, можна переконатися, що ідея пе-
редбачення майбутнього існувала завжди, принаймні на ранніх етапах 
еволюційного розвитку людства (в його давніх релігійних формах), з 
властивим їй архетипічним типом мислення, який у дослідженні вио-
кремлено нами як преконцепція майбутнього. Один із принципів магії, 
відомий як принцип наслідування, формулюється як «подібне притягує 
подібне» - відтак, цей принцип магії постає ілюстрацією презентизму 
первісного мислення, коли подібним чином мисляться минуле й майбутнє, 
тобто майбутнє розуміється як повторення минулого. Саме тому вважа-
лося, що можна було «пророкувати» майбутнє й навіть впливати на ньо-
го. Явище презентизму визнається й науковою теорією прогнозування, 
з необхідністю враховуючи «рецидиви презентизму первісного мислен-
ня». Для складання сучасних прогнозів небезпека «рецидивів презен-
тизму» полягає в побоюванні занадто ґрунтовних змін майбутнього і 
прагненні адаптувати ці прогнози - у вигляді незначного покращання 
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чи погіршення теперішнього48. 
Не варто й недооцінювати значення релігійних концепцій май-

бутнього. Релігійно філософська думка прадавніх виробила цілий ком-
плекс ідей, що дожили до наших днів: ідеї «воздаяння» у загробному світі 
згідно з поведінкою людини при житті, провіденціалізму (божественно-
го провидіння, що цілеспрямовано визначає хід подій незалежно від волі 
людини), месіанізму (сподівання на прихід «рятівника месії», який ради-
кально змінить на краще існуючі порядки) тощо. Релігійні концепції май-
бутнього зіграли важливу роль у соціальній боротьбі минулих тисячоліть 
і вплинули на еволюцію утопізму й різноманітних концепцій філософії 
історії, а також сприяли розумінню деяких напрямів сучасної футурології. 

Підсумовуючи викладене, 
зазначимо, що розгляд релігійних 
концепцій майбутнього зумовле-
ний, в першу чергу, прагненням 
уникнути тих можливих неточно-
стей, хиб та викривлень в теорії та 

практиці прогнозування, які були характерними для більш ранніх спроб 
передбачень і прогнозувань в релігійній сфері. Тому для розуміння явища 
презентизму первісного мислення нами виокремилено й проаналізовано 
преконцепцію майбутнього. Основний зміст преконцепції майбутнього 
полягає у своєрідній підготовці формування релігійних концепцій май-
бутнього - ведичного та авраамічного коренів. У первісних суспільствах 
природа очікувань зумовлюється уявленнями про циклічність часу, 
а тому, скоріше соціально-нормативна, регулятивна, ніж темпораль-
на. Відображаючи, в основному, особливості соціальних зв’язків в 
архаїчних суспільствах, ці очікування не дають нам верифікованих 
уявлень про ставлення до майбутнього. Можна зазначити лише, що в 
архаїчних суспільствах, поряд із відчуттям незмінності та повторюваності 
соціального порядку присутнє побоювання перед майбутнім. Адже воно 
може принести небажані зміни усталеного циклічного порядку речей, яке 
мислиться за аналогією з теперішнім (презентизм), а соціальне очікування 
небажаних змін, за своєю суттю, є тривожним. Цикл як спрямованість 
розвитку виступає об’єктом бажань, а не очікувань. 

У пізнішій історії розвитку людства стикаємося з тим, що фактор 
вичерпаності попереднього історичного стану та невизначеність вектору 
його можливого майбутнього розвитку спричиняє появу пасіонарного 

Значення релігійних 
концепцій майбутнього. 
Сигніфікатор «думка» як 
спільна ментальна основа

сучасного релігійного пошуку

48Титаренко В.В. Філософія прогнозування: особливості еволюційного підходу (філософсько-
релігієзнавчий аналіз) / В.В.Титаренко // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і 
психологічні науки. – 2011. – Вип. 15. – С. 171–177.
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монотипу - пророків, месій, провидців, реформаторів, лідерів голов-
ною функцією яких щодо конструювання майбутнього постає взяття на 
себе відповідальності за ті зміни, які вони проголошують божественно 
санкціонованими та необхідними.

З релігійної точки зору фактором появи пасіонарної особистості є 
понадіндивідуальна «трансцендентна воля», яка через визначальні постаті 
здійснює в певні історичні моменти «повноти часу» своєрідні трансакції 
трансцендентної волі божества в суспільні дії. Спрямованістю цих дій є  
зміна теперішнього і конструювання бажаного майбутнього. Таким чином 
у ці історичні моменти відбувається злам існуючого релігійного дискурсу, 
створюється нове уявлення про реальність, яке не тільки відображає те, що 
в ній є, а й конструює новий релігійний легітимізований дискурс майбут-
нього. Під час конструювання нового дискурсу майбутнього відбувається 
сакралізація пасіонарія, який вказує шлях до нього та тієї картини май-
бутнього, яку він представляє. Звернення до історичних прикладів ви-
никнення й становлення світових (і не тільки) релігій - яскраве тому 
підтвердження. Але конструювання майбутнього є характерним для кон-
кретних соціальних груп, тому, на наш погляд, його природу варто шука-
ти не у сфері індивідуальної релігійної психології, а, скоріше, у феноменах 
суспільної свідомості.

Під час здійсненого дискурс-аналізу релігійних концепцій майбут-
нього виокремлено і зафіксовано сигніфікатор «думка», який виступає ос-
новою конструювання реальності та майбутнього в релігійних концепціях. 
Своєрідне усунення, знищення, ліквідація цього фактора (як у релігіях 
«ведичного кореня»), а чи ж його очищення (як у релігіях «авраамічного 
кореня»), яке в різних релігіях проявляється по-різному, натомість має 
одну мету - прагнення переформатувати майбутнє як на індивідуальному, 
так і на загальносоціальному рівнях, сформувати і реалізувати у різних 
сакралізованих формах ідеї чи концепції виживання людства.    

Виокремлений у релігійних концепціях майбутнього спільний 
сигніфікатор «думка» може пояснити і прагнення сучасної західної 
цивілізації запозичити східні моделі світосприйняття, на що вказува-
ли А.Тойнбі, О.Гакслі, Д.Медоуз та ін. Прагнучи виходу з глухих кутів 
(дегуманізації, кризових моментів у взаєминах людини і природи тощо), 
сучасна західна людина прагне інтегрувати християнські та східні 
релігійні традиції. К.Ясперс вважав, що підґрунтям релігії майбутньо-
го має стати  біблійно-східна релігія, яка б увібрала в себе те цінне, що 
міститься у віруваннях Сходу. Тут, однак, варто розрізняти розуміння 
«релігії майбутнього» і «майбутнє в релігії», яке переломлюється, на нашу 
думку, у вузловій точці - виокремленому в релігійних концепціях май-
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бутнього сигніфікаторі «думка» як певній спільній ментальній основі су-
часного релігійного пошуку, що сягає своїми джерелами східно-містичних 
та магічних традицій. Побічний погляд на «нові релігії» Сходу та Заходу 
засвідчує наявність верифікованих паралелей в особливостях світогляду, 
системі релігійних відносин, у культових формах тощо. Нові релігійні 
течії, які належать до неоорієнталістського напряму - як ті, що виникли 
наприкінці XIX ст., так і ті, що були започатковані у новітній час, неза-
лежно від територіального поширення і підґрунтя, на яке вони спирають-
ся (містичне або міфо-магічне тощо), - містять у собі ідею єдності буття. 
Найчастіше очолює таких релігійний рух харизматичний лідер, пасіонарій, 
який претендує на сакральну «осяяність» і проповідує не віддяку у 
потойбічному житті, а можливість досягнення щастя та визволення від 
страждань «тут і зараз»49, у земному житті. Зрештою, такі релігійні рухи 
так чи інакше тяжіють до синкретизму або універсалізму, що в цілому є 
наслідком взаємовпливу культур.

Наостанок зазначимо, що відчуття нестійкості, ненадійності бут-
тя - специфічна, якісна особливість, властива людському світовідчуттю 
в його есхатологічному вимірі. У цьому полягає принципова відмінність 
есхатологічних очікувань від соціального утопізму в його різних формах, 
до розгляду якого ми й звернемося в наступному розділі, в контексті аналізу 
філософсько-історичних концепцій розвитку уявлень про майбутнє.

49Четыре йоги / Вивекананда. – М.: Эскимо, 2009. – 608 с.



69

ГЛАВА 3.
СОЦІАЛЬНО-УТОПІЧНІ,

ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ
МАЙБУТНЬОГО ТА СУЧАСНИЙ СТАН
РОЗВИТКУ ПРОГНОСТИЧНОЇ НАУКИ

Розуміння форм спільнотного життя різнорідних соціальних і 
геополітичних структур, шляхів їх стійкого коеволюційного розвитку 

постає конструктивною альтернативою сьогоденню. 
О.Князева, С.Курдюмов1 

Упродовж століть поняття прогнозу як «імовірного науково 
обґрунтованого судження про перспективи, можливі стани того чи іншого 
явища у майбутньому чи про альтернативні строки його існування»2 у 
соціальній сфері практично не застосовувалося. У цій сфері повністю па-
нувала релігія, ідеалістична філософія, різні утопії. Не претендуючи на 
всеохопність викладу, вважаємо за доцільне розглянути основні утопічні 
та філософсько-історичні концепції майбутнього до сучасного виокрем-
лення і становлення прогностики як окремої дисципліни та її особливо-
стей, що дасть змогу: 1) констатувати наявність/відсутність релігійних 
ідей у розглядуваних концепціях; 2) зрозуміти ґенезу становлення й роз-
виток сучасної прогностичної науки.

Аналіз релігійних концепцій 
(преконцепцій тощо) доцільно було 
здійснювати в контексті дискурс-
аналізу та історично-порівняльного 

аналізу основних релігійних постулатів найпоширеніших релігійних си-
стем світу, що й було зроблено в попередній главі. У продовження аналізу 
історичної ретроспективи формування поглядів на майбутнє людства 
розглянемо сформульовані в різні часи утопічні вчення як приклади 
ідеального типу моделі майбутнього. «Ідеальний тип» у цьому контексті 
розуміється як методологічна категорія для визначення статусу концеп-
туальних засобів, застосовуваних в історичному та соціальному пізнанні. 
За твердженнями М.Вебера, такі поняття як «християнство», «капіталізм» 

Утопічні вчення як приклади 
ідеального типу моделі

майбутнього

1Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. – СПб. : Алетейя, 
2002. – С.296.
2Рабочая книга по прогнозированию / Э.А.Араб-Оглы, И.В.Бестужев-Лада, Н.Ф.Гаврилов и др.; ред-
кол.: И. В.Бестужев-Лада (отв. ред.) и др. – М.: Мысль, 1982. – С.7. 
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не викристалізовуються з емпіричної дійсності як узагальнення низки 
спостережуваних явищ, а становлять собою дослідницькі «утопії», які 
не мають аналогів у дійсності. Відтак, як зазначає білоруський філософ і 
соціальний теоретик В.Фурс, «…не можна заздалегідь визначити, чи маємо 
ми справу з порожньою грою думки, а чи ж з науково значимою позицією. 
Єдиним критерієм науковості постає дослідницька продуктивність тієї чи 
іншої концепції: чим вищий евристичний потенціал ідеального типу, тим 
більше його наукове значення»3.  

Ототожнення наукових моделей із реальністю було подолано ще І. 
Кантом. Прагнення нав’язати реальному об’єкту властивості ідеальних 
моделей та несуперечність абстрактних теорій призводить до спроб 
втілення утопій на практиці. У цьому контексті пророчо звучить твер-
дження М.Гайдеггера про те, що спочатку й завжди треба розуміти суть 
епохи, виходячи з правлячої в ній істини буття4. Тобто істини буття, а не 
істини теорії. «Взагалі немає народу, - писав Ціцерон у 45 році до н.е., - чи 
був би він досконалим і освіченим, чи варваром і нецивілізованим, який 
би не вважав за можливе те, що майбутні події можуть бути впізнані, 
зрозумілі й передбачені певними людьми»5. Відтак, моделі майбутнього 
створювалися умовно завжди - і в усі часи й завжди тим чи іншим чином 
концептуалізувалися. 

Дослідники утопії, визначаючи утопічні моделі як образи ідеального 
майбутнього, розглядали залежність їх змісту від соціально-культурного 
контексту й часу утворення. Образ майбутнього бачиться нам за аналогією 
з «соціальним уявлюваним» як відбитком соціальних устремлінь, надій 
або страхів перед майбутнім, як інтуїція соціальних можливостей.

Історію утопічних вчень досить детально розглянуто в історії 
зарубіжної філософії, соціальній філософії, соціології, соціальному 
прогнозуванні тощо6. Дослідження соціальних очікувань в аспекті 
міркувань про належний стан суспільства (і - подекуди місця в ньо-
му релігії) мають тривалу історію. Вони здійснювалися зазвичай у рам-
ках аналізу соціальної утопії та утопічної свідомості. Дослідницьке й 
аналітичне поле містить різноманітний матеріал - від філософських творів 
і романів до економічних проектів і політичних реформ, - на підставі чого 

3Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. Научн. Ред. И сост. А.А.Грицанов. – М.: АСТ, Мн: Хар-
вест, Современный литератор, 2001. – 1312 с.– С.381.
4Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие: СПб. Научн.тр. – М. : Б. и., 1993. – С.41–63.
5Цит за: Уилсон Д. История будущего / Дэвид Уилсон ; [пер. с англ. И.Е.Добровольского]. – М. : АСТ: 
Москва: Хранитель, 2007. – С.9.
6Соколов В. Европейская философия ХV–ХVII веков : учеб. пособие. – М. : Издательство «Высшая 
школа», 1972. – 448 с.; Нарский И.С. Западно-европейская философия XVІІІ века. – М. : Издательство 
«Высшая школа», 1973. – 302 с.; Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. 
Курс лекций. – М. : Педагогическое общество России 2002. – 392 с. 
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дослідники проводили класифікацію утопій, виділяли їхні характерні риси.
За основу розгляду ми взяли 

класифікацію утопічних вчень, за-
пропоновану І.Бестужевим-Ладою, 

оскільки у його фундаментальному курсі з соціального прогнозуван-
ня узагальнено напрацювання низки дослідників у цій сфері за останні 
кілька десятків років7. Дослідників цікавить щонайперше специфіка і 
сутнісне наповнення утопічного дискурсу та особливості його змістового 
наповнення. У ширшому контексті розглянуто проблему феномену 
«утопічного» або «утопізму» як світоглядну установку, яка часто постає 
бінарною опозицією «утопізм-реалізм», або «утопізм-ідеологія» (Араб-
Огли, Е.Баталов, А.Свентіховський, А.Фогт8 та ін.). Всі ці дослідження 
об’єднує спільна оцінка утопії як нереалістичного, прожектерського став-
лення до соціальної реальності, зближення її з соціальними ілюзіями. 
У науковій літературі під утопією розуміється образ суспільства, яке 
бачиться інакше, ніж те, в якому живе автор утопії, і ґрунтується на 
альтернативній соціально-історичній гіпотезі. Утопічний образ майбут-
нього властивий і політичній, і художній літературі, в чистому вигляді він 
присутній у науковій і соціальній фантастиці9. 

Назва жанру походить від однойменного твору Томаса Мора - «Зо-
лота книжечка, настільки ж корисна, як і потішна про найкращий устрій 
держави і про новий острів Утопія». Вперше у значенні «модель ідеального 
суспільства» це слово зустрічається в книзі подорожей англійського свя-
щеника Семюела Перчеса «Паломництво» (Pilgrimage, 1613). Там же впер-
ше вживається й прикметник «утопічний» (utopian).

У Новий час широкої популярності набули концепції соціалістів-
утопістів. Вони, а згодом і письменники-фантасти зазирають далеко впе-
ред і подекуди виявляються провидцями, хоча припускати адекватність 
моделей реальній дійсності, звичайно, некоректно. Розглядаючи утопічні 
концепції як ідеальні типи моделей майбутнього, важливо враховувати 
такі методологічні особливості: 

- по-перше, можливість існування в паралелі кількох конкуруючих 

7Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс лекций. – М. : Педагоги-
ческое общество России 2002. – 392 с.
8Араб-Оглы, Э.А. Антиутопия / Э.А.Араб-Оглы // Философский энциклопедический словарь. М., 1989. 
- С. 31-32.; Фогт А. Социальные утопии /Пер. с нем. Н.Стороженко. Изд. 2 - е. – М.: КомКнига. – 2007 – 
175 с.; Свентеховский А.История утопии. – Петербург, 1922 - 427 с.; Баталов Э.Я. Социальная утопия и 
утопическое сознание в США. – М.: Наука, 1982 - 256 с.
9Утопія (давньогр. τοπος – місце, ου-τοπος – не місце, місце, якого немає) – поняття для означення опису 
уявного/ідеального суспільного устрою, а також жанр літератури, де присутні плани соціальних пере-
творень. – Грицанов А. Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. научн. ред. и сост. А.А.Грицанов. 
– М. : АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. – 1312 с. – С.1113. 
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ідеально-типових концепцій майбутнього;
- по-друге, конкретний ідеальний тип майбутнього, яким би доско-

налим він не здавався, - є перехідним, релятивним і неминуче змінюється 
новим уявленням про майбутнє. 

Утопії здебільшого присвячені проблемам облаштування майбут-
нього суспільства, отже, є соціальними утопіями. Але існують і такі, які тор-
каються різних сфер життя суспільства: «технічні» утопії; соціально-технічні 
утопії; пацифістські утопії, які покликані приховати реалії війни тощо.

Значний пласт у досліджуваній тематиці займають антиутопії. Впер-
ше слово «антиутопіст» (dystopian) як протилежність «утопісту» (utopian) 
ввів у обіг англійський філософ і економіст Джон Стюарт Мілль у 1868 р. 
Сам же термін «антиутопія» як назву літературного жанру запропонували 
Гленн Неглі й Макс Патрік у складеній ними антології утопій «У пошу-
ках утопії» (The Quest for Utopia, 1952). Відтак у художній літературі й кіно 
антиутопія у вузькому розумінні закріпилася як опис тоталітарної держа-
ви, а в широкому розумінні - будь-якого суспільства, в якому переважа-
ють негативні тенденції розвитку. 

У свою чергу, утопії можуть бути і позитивними, і негативними. По-
зитивними утопіями є ті, де автор позитивно ставиться до моделювання 
ідеального суспільства і наділяє свій проект не тільки рисами соціально 
бажаного, а й досконалого суспільства. Російський дослідник Е.Баталов 
утопією вважає початкове моделювання, тобто зображення власного ба-
чення досконалого суспільства, а контрутопією - проект, створений в 
опозицію до утопічного10. Негативні ж утопії - дистопія і какотопія зма-
льовують небажане, але можливе майбутнє. Притому що негативність 
дистопії полягає в сатирично-перевернутому зображенні традиційних 
для утопій соціальних порядків, тоді як автори какотопій розробляють 
власний варіант соціального зла.

Антиутопія докорінно відрізняється від позитивних і негативних 
утопій. Вона демонструє практичну реалізацію утопічних проектів, вказує 
не тільки на їх численні недоліки й недоробки, а й на ті фундаментальні 
установки подібних конструкцій, що суперечать людській волі11.

На зламі XІX–XX ст. з’являється виразний страх перед майбутнім. 
На початку ХХ ст. письменникам переконливо вдається описати у своїх 
творах очікування-страхи. У творі «О дивний новий світ» О.Хакслі (як 
представник антиутопій) змальовує жахливу непривабливу картину роз-
витку західної індустріальної цивілізації при збереженні існуючих без 

10Баталов Э.Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США. – М.: Наука, 1982 - 256 с.
11Араб-Оглы, Э.А.Антиутопия / Э.А.Араб-Оглы // Философский энциклопедический словарь. М., 
1989. - С. 31-32.
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змін сьогоднішніх тенденцій. Визначальним інструментом перетворен-
ня людини на автомат стає застосування масового гіпнозу, що дозволяє 
обійтися без прямого терору. Поєднують антиутопії О.Хасклі та Дж.Оруела 
не тільки питання філософського, антропологічного, психологічного, а й 
певною мірою - релігійного ґатунку. 

Зупинимося на коротко-
му розгляді відомої антиутопії 
Дж.Оруела «1984», оскільки релігій-

на компонента в ній  проглядається і піддається аналізу. З одного боку, його 
антиутопія не єдина, де можна віднайти риси сталінської та нацистської 
диктатур12. Але найпоказовішим є, на нашу думку, проведення деяких па-
ралелей сюжетних ліній і особливостей роману-утопії з релігійними уяв-
леннями. Як зазначає А.Раю, «при читанні Оруела стають очевидними дві 
речі: те, як тиранія і тоталітаризм користуються своїми закономірними 
методами, і те, що релігійна тиранія і релігійний тоталітаризм користу-
ються цими ж методами»13. Адже, згідно з Біблією, Бог наділений такою 
іманентною здатністю, як всюдисущність та всюдиприсутність, до чого 
прагнув і Старший Брат у «1984», і певною мірою Благодійник у «Ми» 
Є.Замятіна. Але Поліція Думки в романі Оруела не вміла читати думок. 
Головний герой оруелівського роману Вінстон зазначав: «Принаймні, хоча 
б кубічний сантиметр усередині твоєї черепної коробки належить тобі». 
На що була здатна Поліція Думки - то це за виглядом обличчя визначи-
ти ставлення людини до Старшого Брата. Однак лише «людина дивиться 
на обличчя, але Бог досліджує серця». Тобто для Бога думки людини не є 
таємницею. Відтак у релігії поняттю «думка» відводиться досить значне 
місце - як у християнській традиції, так і в іудейській, мусульманській 
та низці орієнталістських. У попередній главі дикурс-аналіз як 
методологічний інструментарій дав змогу виокремити в релігійних 
концепціях майбутнього сигніфікатор «думка». Утопія Оруела також 
фокусує увагу на тому, що злочин починається у думках. А відтак той, 
хто контролює думки, контролює і вчинки. Новомовою Океанії це на-
зивалося «думкостоп» і справжнім серйозним завданням для можновлад-
ця-диктатора було навчити людину боятися неправильних думок, іншим 
же завданням можна вважати переконання людини в тому, що її думки не 
можуть сховатися від контролю.  

12Замятін Є. «Ми» (1923) – у романі-антиутопії йдеться не про Росію, в ньому відсутній прямий зв’язок 
із сучасною політикою. Це – фантастичне зображення картини життя у двадцять шостому столітті 
нашої ери. Роман було заборонено для публікації з причин ідеологічного характеру. 
13Раю А. Читая Оруэлла – Религия Старшего Брата [Статьи/Религии][19.10.2010] 
Анализ библейского бога в свете оруэлловского "1984" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.ateism.ru/article.htm?no=1769

Релігійна складова в 
антиутопії Дж.Оруела «1984»
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Так само у релігій існують і свої методи впливу й навернення. Дав-
но доведено, що однією з причин навернення є нестійкий психологічний 
стан людини, коли вона надломлена й розбита, коли її життя зруйнова-
не або руйнується, коли допущені фатальні помилки і відчувається ка-
яття. Нестійкість психологічного стану таких осіб формує їх готовність 
спиратися й приймати керівництво ззовні. «Що ненавидимо ми в 
християнстві? - писав Ф.Ніцше, - те, що воно прагне зломити сильних, 
перетворити їхню мужність на розслабленість, прагне використовувати 
будь-яку дурну хвилину, коли вони подавлені й стомлені, щоб замінити 
їхню горду впевненість занепокоєнням і пошуками каяття; що воно вміє 
отруїти їхні шляхетні інстинкти й зробити хворими здорових, обертає 
їхню волю до влади всередину - проти них самих, так що й найдужчий 
зрештою тоне, захлеснутий хвилями самознищення й самокатування...»14. 

В іудео-християнській релігії ця риса була присутня від початку. 
Ідея про те, що страждання й постійне приниження примушують лю-
дину бути слухняною, а впевненість у завтрашньому дні робить людину 
непідвладною тотальному контролю, примушує задумуватися не тільки 
про обов’язки, а й про права. Так, відповідно й у романі - тільки той, хто 
вважає себе нічим, пригніченим і пригнобленим, грішником і винуватцем, 
що заслуговує тільки на покарання, відкриває, таким чином, своє життя 
для тотального контролю й керівництва Старшого Брата. Як не згадати 
тут Ф.Ніцше з його сприйняттям іудаїзму і християнства як його право-
наступника: «У духовенства все стає небезпечнішим; не тільки цілительні 
властивості і мистецтво, а й зарозумілість, помста, дотепність, розпуста, 
любов, владолюбство, чесноти, хвороба»15.

Всюдисущий і всепроникний погляд Старшого Брата страшний 
тільки для тих, хто сумнівається або замислює непокору. Слухняному ж 
громадянину, який добровільно віддав управління своїм життям у руки 
Старшого Брата і який звіряє кожну хвилину свого життя з його планами 
та вірить усім його обіцянкам - тільки тому немає чого боятися. Старший 
Брат все продумав, і контролює все. «Це його світ, і ми - його діти. Просто 
будемо слухняними, і свого часу побачимо, як його мудра рука все розста-
вить на свої місця». Чим не картина біблійного творення світу і людини? 
Не вдаючись у теологічні розмірковування про свободу вибору людини, 
зазначимо лише те, що віруючий називає Бога «Отцем» і вірить у його 
справедливість і любов, незалежно від «кривавих» біблійних оповідей, 
хрестових походів чи дій інквізиції, які також чинилися в ім’я Бога.   

Міністерство Правди в романі Оруела займалося цілеспрямованим 

14Цит. за: Ясперс К. Ницше и христианство. – М., 1994. – С.33.
15Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Избранные произведения. Кн.2. – 1990. – 415 с. – С.20.
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викривленням реальних історичних фактів, формуючи у свідомості лю-
дей матрицю сприйняття, яка була б вигідною і потрібною можновлад-
цям. Богослов’я ж, у свою чергу, складовими якого були аналіз і тлума-
чення священних книг, містить і прагнення мінімізувати або ж приховати 
існуючі суперечності священних текстів. За можливості бажано, щоб вчен-
ня збігалося з науковою й філософською думкою сучасності, для того, щоб 
зміст вчення відповідав сучасним вимогам і поставленим релігією запитам. 

Крім того, ставлення до інтимної сфери життя людини в романі й 
контроль за цією складовою життя з боку Старшого Брата також є показо-
вими і, певною мірою, постають прихованою ілюстрацією впливу на нього 
з боку релігії. Адже зрада Вінстона полягала в любові, яка не була дозволе-
на Старшим. Ця заборона штовхала його до ненависті усталеної системи. 
Кати, на кшталт О’Брайєна, свідомі того, що контроль за інтимним жит-
тям людини дає незаперечні переваги в управлінні нею, а незалежність у 
цій сфері робить людину важкокерованою внаслідок її задоволеності. Чи 
не тому обмеження й контроль в інтимній сфері присутні практично у всіх 
релігіях - від буддизму й іудаїзму до християнства та ісламу? Від повного 
целібату до обмеження сексуальної активності у певні періоди церковного 
календаря? Від заборон одружуватися на іновірцях до втілення покаран-
ня за здійснений непослух у вигляді відлучення від церкви? Як зазначає 
А.Рая, «це вищий ступінь покарання, «віддання сатані». І якщо ти віриш у 
Бога, це покарання жахливе. Виходить, відлучення від церкви - ефектив-
не покарання й засіб тиску тільки для того, хто вірить у Старшого Брата»16. 
Можна говорити про смислову схожість і відмінність різних соціальних 
утопій, але, за визначенням І.Бестужев-Лади, в основу класифікацій 
будь-яких соціальних утопій «доцільно… покласти не ті або інші форми 
утопічних надбань, як це часто відбувається, а основний принцип: який 
саме соціальний лад фактично зображується в цій утопії»17. 

Зрозуміло, що утопії ма-
ють конкретно-історичний харак-
тер, оскільки їх розгляд можливий 
тільки в рамках певної історичної 

епохи. Відтак елементи того, що становить суть утопії, трапляються в 
різних творах різних історичних етапів, а це уможливлює застосування 
поняття «утопізм» як деякого загального підходу, своєрідного бачен-
ня проблем теперішнього й майбутнього. Отже, історія утопічної дум-

16Раю А. Читая Оруэлла – Религия Старшего Брата [Статьи/Религии][19.10.2010] 
Анализ библейского бога в свете оруэлловского "1984" [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://
www.ateism.ru/article.htm?no=1769 
17Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А.Социальное прогнозирование. Курс лекций. – М. : Педагоги-
ческое общество России, 2002. – 392 с.

Історія утопічної думки - це 
не низка творів, а процес 

еволюції утопізму
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ки постає не низкою творів, а процесом еволюції утопізму, оскільки і в 
соціальній філософії утопізм розглядається як комплекс різних моделей і 
проектів ідеального суспільства, де виокремлюються певні етапи.

Розглянемо їх докладніше. Перші уявлення про краще майбутнє 
не в «іншому світі», а на Землі, перші утопії виникли в другій половині 
I тисячоліття до н.е. у Давній Греції та у Китаї, де рівень філософської 
думки був відносно високий, а релігія її не пригнічувала так сильно, як у 
Єгипті, Персії, Індії. Всупереч твердженням низки радянських істориків, 
буржуазних, а тим більше соціалістичних утопій тоді ще не було. Утопії 
мали характер або ідеалізації родового ладу (Лао Цзи, Мо цзи, Евге-
мер, Ямбул), або «раціоналізації» рабовласництва (Конфуцій, Платон), а 
пізніше - феодалізму (Шан Ян та ін.). У працях Платона («Держава») та 
Аристотеля («Політика») можемо побачити спроби політичного аналізу 
тих чи інших форм держави та політичного правління. «Державу» Пла-
тона вважають найвидатнішим твором автора. У ньому порушуються 
майже всі історично запитувані проблеми етики, політики та філософії - 
від визначення справедливості, пошуку істинних причин буття, роздумів 
про природу людини до виникнення держави й різних верств грома-
дян. Обґрунтовуючи модель ідеального політичного устрою, Платон 
вимальовує модель утопічної держави, у якій торжествують ідеї Добра 
й Справедливості, а владу обіймають справжні філософи. У цій державі 
повністю ліквідовано приватну власність, проголошено спільність жінок і 
дітей, створено найдоцільнішу систему виховання й навчання, де словесна 
творчість перебуває під суворим контролем громадськості тощо. 

Другий етап охоплює епоху Середньовіччя. Панування релігії та 
церкви у всіх сферах соціального буття впродовж майже півтори тисячі 
років, теоцентризм - як наслідок цього періоду практично унеможливили 
появу значних утопій. Деякий підйом спостерігався в XI–XIII ст. тільки 
на Близькому й Середньому Сході (аль Фарабі, Ібн Баджа, Ібн Туфайль, 
Нізами й ін.). Однак занепад, який потім настав, тривав тут до середини 
XIX - початку XX ст. Фактично до цього ж часу майже не прогресував 
утопізм у Китаї, Індії.

Відтак існуючий тип соціальної організації періоду Давнини й 
Середньовіччя продукував відповідні уявлення про майбутнє, хоча, 
як уже зазначалося, не йдеться про якісь сформовані утопії. Такий тип 
соціальної організації зберігся й до наших часів. Низці країн третього світу 
притаманні такі риси традиційного суспільства, як аграрна спрямованість 
економіки, екстенсивний і циклічний типи соціального розвитку, високий 
рівень залежності від природних умов, зокрема від географічного стано-
вища, консерватизм у соціальних стосунках і способі життя, орієнтація 
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не на розвиток, а на відтворення й збереження прийнятого порядку та 
існуючих структур соціального життя, негативне ставлення до будь-яких 
нововведень (інновацій), пріоритет традицій, усталених норм, звичаїв, ав-
торитету; високий рівень залежності людини від соціальної групи і жор-
сткий соціальний контроль, різка обмеженість індивідуальної свободи 
тощо. Тому, ймовірно, можна говорити про вплив презентизму як фор-
ми сприйняття часу, коли існує побоювання перед майбутнім і мислиться 
воно подібним до сьогодення. 

Третій етап пов’язаний з епохами Відродження та Просвітництва 
(XVI – перша третина XVIII ст. цумовно від «Утопії» Т.Мора до «Заповіту» 
Ж.Мельє та «Філософських листів» Вольтера). У своєму філософському 
творі «Утопія» Т.Мор створив концепцію ідеальної держави майбутньо-
го з відчуженням власності на користь держави, де будуть правити за-
кон, соціальна справедливість і рівність на основі духовного виховання. 
Інший же філософ - Шарль Фур’є (представник французького утопічного 
соціалізму) передбачив необхідність нового, неегоїстичного економічного 
суспільства, принципом якого буде створення територіальних товариств, 
які не перешкоджатимуть природному людському прагненню задоволен-
ня й радості18.

У цей час рабовласницькі утопії зникають, а феодальні відходять на 
другий план, поступаючись місцем буржуазним і особливо соціалістичним 
(ті ж Т.Мор, Т.Кампанелла й ін.). Утопізм поряд із релігійними концепціями 
майбутнього стає ідеологією буржуазних революцій, при аналізі яких 
вперше ставиться проблема зв’язку між соціальним і науково технічним 
прогресом (Ф.Бекон). Дескриптивний розгляд останніх не входить в ос-
новне завдання цього дослідження. Тут, на нашу думку, варто зупинитися 
на кількох важливих моментах у прикладах Французької та Американської 
революцій. 

Як зазначає український дослідник етнополітичних концепцій 
О.Картунов, аналіз ідей, концепцій та досвіду Французької, а також 
Американської революцій дає можливість виснувати кілька положень, 
важливих для нашого дослідження:

1. Французька та Американська революції стали наслідком і 
свідченням переходу людства до етапу індустріального суспільства, спра-
вили величезний епохальний вплив на розвиток світової політичної та 
етнополітичної думки і на тогочасні й сучасні політичні та етнополітичні 
процеси.

2. У роки революцій на арену політичного життя вийшов новий 
18Рабочая книга по прогнозированию / Э.А.Араб-Оглы, И.В.Бестужев-Лада, Н.Ф.Гаврилов и др.; ред-
кол.: И.В.Бестужев-Лада (отв. ред.) и др. – М.: Мысль, 1982. – 430 с. 
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суб’єкт або, за сучасною західною термінологією, актор - нація, яка у 
боротьбі за «місце під сонцем» взяла на озброєння національну ідею. 
Національна ідея з самого початку свого оформлення була втягнута у бо-
ротьбу із старими ідеями - демократичною та релігійною, а також із нови-
ми - ліберальною та соціалістичною.

3. У ці революційні часи були закладені основи злиття поняття 
«нація» і «держава». Тоді ж ідея національної держави зустріла жорстку 
конкуренцію з боку інших впливових ідей і моделей, зокрема теологічної 
та класової держави19.

Впродовж століття, що передувало Французькій і Американській 
революціям, домінували циклічні теорії соціальних і політичних змін. 
Відтак логічно виснувати, що всі суспільства врешті-решт повинні були 
б деградувати і загинути. Такий типовий представник як політичного, 
так і релігійного раціоналізму, як англієць Томас Пейн прагнув замінити 
циклічний підхід до соціальних і політичних змін лінійним та відкрити 
шлях до майбутнього необмеженого прогресу, оскільки, за висловом 
історика М.Гольдберга, «не вмів пов’язати питання релігії з соціально-
економічними основами розвитку суспільства»20. Т.Пейн відіграв велику 
роль у поширенні раціоналістичних поглядів на релігію і церкву, за що ще 
за життя зазнав соціального остракізму. 

Як зазначає відомий шот-
ландський вчений і письменник 
Д.Вілсон у своїй праці «Історія 
майбутнього», проголошене полі-
тичною революцією світське 
тисячолітнє царство Христове мало 

небагато спільного зі своїм релігійним двійником, «однак традиційні 
релігійні форми думки виявилися на диво стійкими…»21. І справа поля-
гала не тільки в набутті християнськими формами світського наповнення, 
адже ті, хто пережив цей революційний період, здебільшого були впевнені, 
що події в Америці та Франції мали «космічне значення, що біблійні про-
роцтва нарешті виповнилися і кінець світу вже близький… Революція 
збігалася з Апокаліпсисом»22. Відтак в обох випадках - як релігійному, 
так і світському - це апокаліптичне бачення майбутнього мало глибоке 
коріння ще в Англійській революції XVII ст., а вже американськими свя-
щениками впродовж другої половини XVIIІ ст. були представлені варіації 

19Вступ до етнополітології : науково-навч. посіб. / О.В.Картунов. – К., 1999. – 300 с.
20Гольдберг М.М. Вільнодумство та атеїзм в США (XVIII-XIX ст.) : [текст] / М.М.Гольдберг. - 
Дніпропетровськ: Діло, 2012. - 110с. 
21Уилсон Д. История будущего / Д.Уилсон; пер. с англ. И.Е.Добровольского. – М.: АСТ, 2007. – С.100.
22Там само.

«…біблійні пророцтва нарешті 
виповнилися і кінець світу 
вже близький… Революція 
збігалася з Апокаліпсисом».

Д.Вілсон «Історія майбутнього».
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міленаристської теми, яку їх предки, пуритани, розігрували впродовж 
кінця першої половини XVII ст. Цікаво, що про це нагадує євангелічний 
екуменіст В.Паненбер: «Якщо новочасна секуляризація набула десь форми 
відчуження від християнства, то це не просто лиха доля спіткала церкви, 
це - наслідки їхніх власних гріхів проти єдності, наслідки церковного роз-
колу XVI століття і безрезультатних релігійних війн XVI–XVII століть, які 
не залишили жителям конфесійно змішаних територій іншого вибору, як 
заново будувати своє співіснування на спільних основах, без згадки про 
конфесійні суперечності»23. Це зайвий раз підтверджує необхідність вибу-
довування бачення майбутнього з історичної даності. 

У подальшому дослідженні розглядається методологічна специфіка 
ретроспективного прогнозування, яке передбачає залежність ймовірності 
вибудовування бачення майбутнього від глибини розгорнутої ретро-
спективи24. 

У періоди трансформацій, переломних змін у суспільстві, в часи 
великих смут, війн і революцій складаються продуктивні сили для поси-
лення впливу різноманітного типу пророцтв. До того ж їх підтвердження 
розглядається через призму теперішнього, а значення «історичної 
випадковості» в історичному процесі - применшується. А тому пробле-
ми ретроспективної легалізації пророцтв у минулому зберігають свою 
актуальність і для складання сучасних прогнозів. 

За визначенням Д.Вілсона, в епохи революцій можна віднайти 
постійно повторювані патерни пророцтва, зокрема:

1. На ранніх революційних стадіях революційні пророцтва 
відіграють ключову роль, оскільки люди шукають і пояснення, і виправ-
дання радикальних і безпрецедентних змін.

2. Революційний процес генерує власні пророцтва, які забезпечують 
життєву функцію підняття «бойового духу», оскільки без надії або уста-
новки на успіх революційний рух не буде підтримано.

3. З’являються ультрарадикальні секти з оприявленою метою сприя-
ти виповненню пророцтв і приходу тисячолітнього царства Христового25.

У колоніальній Америці міленаристські традиції, отримані у спад-
щину від Англії, були менш інтенсивними, але більш поширеними. 
Релігійні лідери Нової Англії вважали, що вони здатні заснувати общинні 

23Цит. за: 241. Кох К. Християни в Європі: нові шляхи передання віри / К.Кох; пер. з нім. – К.: Дух і 
літера, 2013. – С.24.
24Титаренко В. В. Плюралізація релігій як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності / 
В.В.Титаренко // Релігійна  свобода: на  перехресті  епох, країн  і  культур. Науковий щорічник / за заг. 
ред. проф. А.Колодного. – К.: УАР, 2015–2016. – № 19. – 216 с. – С. 113–116.; Титаренко В.В. Філософія про-
гнозування: особливості еволюційного підходу (філософсько-релігієзнавчий аналіз) / В.В.Титаренко // 
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2011. – Вип. 15. – С. 171–177.
25Уилсон Д. История будущего / Д.Уилсон; пер. с англ. И.Е.Добровольского. – М.: АСТ, 2007. – С.106.
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християнські Утопії, які можуть слугувати моделлю для решти частини 
світу. Тут криється і переконання, що американці наділені місією вста-
новлювати «тисячолітнє царство Христове». Про неподільність релігії та 
політики в сучасному «американському виконанні» говорить і відомий 
політик М.Олбрайт. У своїй праці «Релігія і світова політика»26 вона 
відверто аналізує вплив релігії на вчинки політиків і пересічних грома-
дян, а також на те, як сприймаються за кордоном ті чи інші дії Сполучених 
Штатів. Інша праця американського політолога Дж.Фрідмана «Наступні 
100 років: прогноз подій ХХІ століття» досить суб’єктивно, вивищуючи 
роль США, подає можливі майбутні події, однак як корені такого бачення, 
так і глибокий аналіз сучасних тенденцій змушують серйозно задуматися 
над викликами, що постають перед сучасним світовим співтовариством. 

Формування техногенної цивілізації зі своїми особливостями, 
коли попередній екстенсивний тип соціального розвитку змінюється на 
інтенсивний, а найвищими принципами життя людини й суспільства є 
зростання, оновлення, розвиток, лінійне розуміння історії - відчуття 
необмеженості прогресу і мрії про тисячолітнє царство Христо-
ве постають не тільки різними проявами пошуку сенсу, а й слугують 
відображенням глибинних людських бажань кращого життя у кращому 
світі. На формування нової системи цінностей впливають наука, техніка, 
технологія. Ідея перетворення світу й підкорення людиною природи стає 
провідною в культурі техногенної цивілізації. Цінністю стає сама новиз-
на, оригінальність, взагалі все нове. Принципово змінюється й станови-
ще індивіда - утверджується цінність свободи, принцип вихідної рівності 
людей, незалежно від соціального походження, автономія індивіда. Саме 
тут набувають особливого значення цінності демократії, суверенності 
особистості, принцип недоторканості її прав і свобод. Основною настано-
вою діяльності індивіда стає досягнення успіху завдяки власним зусиллям 
через реалізацію своїх особистих цілей.

У теоріях ранніх утопістів 
не може не вражати виключна 
здатність вгадувати низку рис, які 
порівнювані з ідеями комунізму. 
Т.Мор, зокрема, висловлює дум-

ки про переваги централізованої організації виробництва і розподілу, 
продукує ідею про виборність всіх посадових осіб, якщо можна так висло-
витися, хоча і в спрощеному вигляді, але ставить питання про знищення 
протилежності між містом і селом, розумовою і фізичною працею тощо.

26Олбрайт М. Религия и мировая политика ; пер с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 352 с.

Здатність ранніх утопістів 
вгадувати низку рис, 

порівнюваних з ідеями 
комунізму
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Четвертий етап еволюції утопізму охоплює інші дві третини XVIII ст. 
(умовно від Ж.Мельє до Г.Бабефа). Цей етап відрізняється від попередньо-
го різким розривом із релігією й есхатологією, використанням досягнень 
західноєвропейської філософії нового часу (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Р.Декарт, 
Б.Спіноза, Дж.Локк та ін.), тісним зв’язком з ідеологією просвітительства 
(Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Ш.-Л.Монтеск’є, П.А.Гольбах, К.А.Гельвецій, 
Д.Дідро, Г.Лессінг, Й.В.Ґьоте, Ф.Шиллер, Т.Джефферсон, Б.Франклін та 
ін.), а також чіткішим характером конкретних програм політичної бороть-
би. Останнє притаманне не тільки утопіям Е.-Г.Мореллі й Г.Б.Маблі, а й 
утопіям Великої французької революції (Г.Бабеф та ін.). Навіть «общинна» 
за формою утопія Ж.-Ж.Руссо об’єктивно набула в цих умовах характеру 
дрібнобуржуазної егалітаристської утопії27. Зростає кількість феодальних 
утопій (Новаліс, М.Щербатов), але зберігається й посилюється перевага 
буржуазних і особливо соціалістичних утопій.

П’ятий етап еволюції утопізму припадає в основному на першу по-
ловину XIX ст. (від К.А.Сен Сімона, Ш.Фур’є та Р.Оуена до Л.Блана і Е.Кабе, 
Т.Дезамі та В.Вейтлінга та ін.). До визначних рис цього етапу можна вклю-
чити такі: спроби критичного осмислення досвіду Великої французької 
революції, під час якої неспроможність утопізму виявилася особливо 
наочно; прагнення пов’язати утопізм із пролетарським рухом (звідси - 
різноманітні типи «соціалізму», перераховані К.Марксом і Ф.Енгельсом 
у «Маніфесті комуністичної партії»); спроби використовувати не тільки 
ідеологію просвітительства, а й класичну філософію (І.Кант, Й.Фіхте, 
Ф.Шеллінг, Г.Гегель), а також класичну буржуазну політичну економію 
(А.Сміт, Д.Рікардо, С.Сісмонді й ін.) - спроби, які не завершилися й не 
могли завершитися успіхом.

Шостий етап охоплює другу половину XIX - початок XX ст. й 
характеризується в основному боротьбою марксистської та анархістської 
утопій, причому перша видавала себе за науку й різко протиставляла себе 
іншому «утопізму».  

Сьомий етап, починаючи  з 1917 р. - можна вважати сучасним. На 
цьому етапі відбулася реалізація і крах марксистсько-ленінської утопії, 
оскільки прагнення зобразити соціально рівне суспільство в наукових 
і філософських творах були фантазією, утопією. Як відомо, утопічний 
соціалізм є однією з трьох основних засад формування марксистської теорії. 
Вважалося, що марксизм подолав утопізм, перетворив соціологію з утопії 
на науку. Історія цього не підтвердила. Марксизм-ленінізм завжди містив 
утопічний пласт уявлень, гіпотез, прогнозів, періодично відтворював їх у 

27Егалітаризм (фр. égalitarisme, від фр. égalité — рівність) - егалітаристська концепція ґрунтується на 
рівному розподілі благ між людьми.
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політичних програмах, трансформував у систему класової свідомості тру-
дящих, а через неї - у систему соціальних технологій28.

Але залишалися й інші різноманітні утопії. На цьому етапі посту-
пово формується розуміння того, що соціальний утопізм - це довільно 
конструйований з окремих суб’єктивних уявлень чорно білий поділ на 
утопічне й реалістичне, який виходить не з об’єктивних закономірностей, 
а з довільних уявлень про бажане майбутнє (і часто видається за наукове 
або за якесь одкровення). У такий спосіб риси утопізму можна знайти 
в політиці будь-якого уряду будь-якої країни світу й у поглядах будь-
якого політика, філософа, вченого, письменника, взагалі будь-якої 
людини.

 Серед соціальних утопій 
другої половини XIX - першої по-
ловини XX ст. найбільшого роз-
витку набули марксизм і анархізм. 
Марксизм до початку XX ст. постав 

основою широкого революційного руху й у своїй концентрованій формі 
(марксизм-ленінізм) призвів до спроби реалізації цієї утопії («утопія 
соціалізму») спочатку в Росії, а потім, уже в другій половині XX ст., у мас-
штабах третьої частини людства, що призвело до трагедій мільйонів. Але 
в 90 х роках XX ст. він, як і будь-яка утопія, зазнав краху, і до XXI ст. від 
нього залишилися рудименти, що швидко деформуються.

Анархізм як суспільно політична течія склався в 40–70 х роках XIX 
ст., але його ідейні джерела виходять з утопій Ж.-Ж.Руссо й інших утопій 
XVI–XVIII ст., які ідеалізували патріархальну громаду. Анархістська 
концепція майбутнього, викладена в працях Ф.Годвіна, П.Прудона, 
М.Штірнера, М.Бакуніна, П.Кропоткіна, Ж.-Ж.Реклю, Ж.Грава, В.Кареліна, 
О.Фора й ін., загалом зводилася до формули «вільної федерації» автоном-
них асоціацій виробників - дрібних приватних власників із негайним і по-
вним скасуванням держави, «слушним обміном» продуктів праці окремих 
працівників.

Про те, що для утопізму характерне прагнення створити детальну 
картину майбутнього, втиснути її в рамки апріорно заданої й «ідеальної 
схеми» (або, як ми вважаємо - ідеального типу моделі майбутньо-
го - Т.В.), продиктувати свого роду «правила поведінки» майбутнім 
поколінням, зазначав у своїх працях І.Бестужев-Лада29. На противагу 

28Михальченко М. Ідеологія марксистсько-ленінська/ М.Михальченко // Політологічний словник. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/political/dict/627.html 
29Бестужев-Лада И.В. Впереди XXI век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной 
классической прогностики. 1952–1999 / И.В.Бестужев-Лада. – М.: Academia, 2000. - 480 с.

Марксизм і анархізм як 
найрозвинутіші соціальні 

утопії другої половини XIX - 
першої половини XX ст.
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цьому напряму суспільної думки впродовж XIX ст. виник позитивізм.
Засновник позитивізму О.Конт, з одного боку, високо оцінював на-

укове передбачення, а з другого - потрактовував закони науки, що ста-
новлять основу передбачення, не як об’єктивні, необхідні відносини, а 
як усього лише «незмінні відносини послідовності й подоби»30. Він вва-
жав, що наука займається вивченням законів для досягнення практич-
них цілей. Однією з основних таких цілей було оголошено передбачення, 
а найважливіше завдання науки набуло виразу у такій короткій формулі: 
«Бачити, щоб передбачити». Основою передбачення, за О.Контом, є зако-
ни науки. Однак ця висока оцінка ролі передбачення є лише зовнішньою 
видимістю. Насамперед, О.Конт витлумачує закони науки, що становлять 
основу передбачення, не як об’єктивні, необхідні відносини, а як «незмінні 
відносини послідовності й подоби»31. Він поділяє історію людського 
пізнання на три етапи (так званий «закон трьох стадій»): 1) теологічний, 2) 
метафізичний, 3) позитивний. При цьому дослідження причин і сутності 
речей і явищ він розглядав як завдання двох перших стадій пізнання. На 
позитивній же стадії процес пізнання причин і сутності виключається з 
числа завдань науки. Він заміняється завданням пізнання законів. Таким 
чином, визнання О.Контом великого значення законів і передбачень у 
науці є суто формальним.

Один із найвизначніших представників неопозитивізму К.Поппер, 
визнаючи, що передбачення ґрунтується на знанні законів і причинних 
зв’язків, водночас виключає принцип причинності з науки. В своїй статті 
«Епістемологія без суб’єкта пізнання» він пише: «Я не буду ні приймати, ні 
відкидати «принцип причинності»; я буду задоволений простим виклю-
ченням його як «метафізичного» зі сфери науки»32.

Таким чином, визнаючи на словах вагому роль наукового передба-
чення, неопозитивісти зрештою відкидають його природу, позбавляють 
його об’єктивного змісту.

На межі XIX і XX ст. започат-
ковуються численні спроби ство-
рення концепції розвитку. Таки-
ми можна вважати теорії «творчої 

еволюції» (А.Бергсон, С.Александер, А.Вайтхед та ін.). Однією з та-
ких теорій «творчої еволюції» постала теорія «емерджентної еволюції» 

30Конт О. Курс позитивної філософії//Родоначальники позитивізму— Вип. І.—Спб., 1912.
31Там само.
32Поппер К. Логика и рост научного знания. Общая редакция Садовского В. N. — М., Прогресс, 1983. 
- С. 439–495.

Спроби створення концепції 
розвитку на межі XIX і XX ст. 

Теорії «творчої еволюції».
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(Л.Морган, П.Хенле, А.Тат та ін.). Згідно з цією теорією, у процесі роз-
витку на окремих його етапах відбувається раптова поява нових якостей. 
Особливістю цих якостей є те, що їх принципово неможливо передбачити, 
виходячи з минулої історії предмета. Емерджентність, тобто незвідність 
властивостей системи лише до суми її компонентів, є ознакою, що має 
важливе значення для застосування синергетичної методології в подальших 
наших дослідженнях. Тому це питання розглянуто детальніше в главі 7.

Щодо анархізму як соціальної утопії, то слід зазначити його 
орієнтацію на позитивізм і негативне ставлення до наукового передба-
чення. Майбутнє вбачалося не як об’єктивно необхідний, неминучий на-
ступний щабель в історії людства, а як результат вольового акту героїв 
революціонерів, здатних повести за собою народні маси. Зрозуміло, 
що за таких поглядів сам процес переходу до майбутнього стану не 
мав істотного значення і тому йому не приділялося особливої уваги. У 
підсумку політична програма анархістів страждала на непослідовність, 
невизначеність, непродуманість. Її неспроможність повною мірою вияви-
лася у світовому революційному русі другої половини XIX - першої по-
ловини XX ст.

Ще одну групу соціальних 
утопій представляють різні на-
прями ліберального реформізму, 
власне буржуазні утопії, що схо-

дять до «Океанії» Дж.Гаррінгтона (твори І.Бентама, М.Джорджа, та ін.). 
У своїй соціальній утопії «Республіка Океанія» Дж.Гаррінгтон сформував 
три основні ідеї: а) про вирішальну роль у суспільному устрої розподілу 
земельної власності; б) про надання у державі панівного стану середнім 
та дрібним землевласникам; в) про реформування системи державного 
управління у такий спосіб, щоб посадові особи обиралися і досить швид-
ко змінювалися. Утопії такого ґатунку з’являються значною мірою й досі.

Особливу групу соціальних 
утопій становлять теорії фео-
дального соціалізму (Т.Карлейль, 

Б.Дізраелі, Дж.Рескін та ін.), де майбутнє постає у вигляді повернення до 
ідеалізованого минулого середньовіччя. Різновидом таких теорій був спо-
чатку християнський соціалізм (Ф.Ламенне та ін.). Але протягом другої 
половини XIX ст. цей напрям думки набув самостійного характеру, посту-
пово перетворившись на різновид буржуазного утопізму. У XX ст. на зміну 
зниклим рабовласницьким і феодальним утопіям приходять фашистські, 
які справедливо розцінюються громадськістю як антиутопії.

«Складнішою, - як зазначає І.Бестужев-Лада, - постає справа з 

Напрями ліберального 
реформізму в соціальних 

утопіях

Теорії феодального соціалізму 
в соціальних утопіях
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утопічним соціалізмом»33. Утопічні 
ідеї А.Сен Сімона, Ш.Фур’є, Р.Оуена 
й інших соціалістів утопістів першої 

половини XIX ст. проіснували у вигляді відповідних шкіл соціальної думки 
ще кілька десятиліть після смерті їх засновників, а в окремих країнах (осо-
бливо в царській Росії й у низці країн Сходу) ці ідеї зберігали свій вплив до 
першої половини XX ст. включно й навіть пізніше. Концепції майбутнього 
деяких соціалістів утопістів (Л.Бланкі й ін.) склалися хронологічно майже 
одночасно з марксизмом і зберігали значення в другій половині XIX ст. і 
пізніше. Народжувалися й нові соціалістичні утопії (В.Морріс, Е.Белламі, 
Е.Золя, А.Франс, Г.Веллс, Дж.Лондон, К.Ціолковський та ін.), конкретна 
оцінка яких можлива тільки з урахуванням особливостей творчості того 
або іншого утопіста в конкретній історичній обстановці.

Для утопії Е.Белламі, наприклад, характерні реформістські й 
технократичні ілюзії, що зближує її з буржуазними утопіями. На Заході, 
особливо в США, виникло безліч клубів, члени яких намагалися пере-
творити цю утопію на життя. У ще більшому ступені еклектичність, 
запозичення ідей із різних напрямів утопізму - від феодального до 
анархістського - характерні для утопічних романів В.Морріса, Е.Золя, 
А.Франса, Дж.Лондона, Г.Веллса. Однак висока художня майстерність 
цих письменників надає їхнім творам неабиякого значення в утопічній 
літературі. Ці письменники здебільшого усвідомлювали утопічність своїх 
творів, але використовували цей жанр для пропаганди власних ідей.

У цілому нова стадія еволюції утопізму суттєво відрізнялася від 
попередньої як рівнем утопічної думки, так і ступенем її впливу на про-
грес суспільної думки. Утопічні надбання стали значно слабкішими й 
за ідейним змістом, і за впливом на світову суспільну думку. Саме їхній 
вплив дозволяє констатувати зміну висхідної стадії розвитку утопізму 
спаданням. Очевидна й причина занепаду: нездатність утопії конкурувати 
з наукою34.

У контексті розглядуваної 
проблематики слід також сказати 
про гуманітарну спадщину осно-
воположника теоретичної космо-

навтики К.Ціолковського. Пропагуючи в брошурах 20-х років технічні 
ідеї реконструкції земної поверхні й освоєння космічного простору, він 
створив низку соціальних утопій. В утопії Ціолковського закладено дум-

33Бестужев-Лада И. В. Рабочая книга по прогнозированию / редкол.: И.В.Бестужев-Лада (отв. ред.). – 
М.: Мысль, 1982. – С.220.
34Там само.

Найвища ступінь залежності 
людини від світу машин в 

утопії К.Ціолковського

Концепції майбутнього 
соціалістів утопістів
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ку про найвищу ступінь залежності людини від світу машин. Агресив-
не впровадження елементів техносфери в біосферу планети отримало 
сьогодні назву «технологічний імперіалізм». Як зазначає дослідниця спад-
щини Ціолковського В.Алєксєєва, «технічну експансію Ціолковського 
можна потрактовувати як розгортання європоцентризму з його 
уніфікаторськими тенденціями сучасного машинізованого світу»35. Зви-
чайно, технічна рефлексія К.Ціолковського є далекою від реалій сучасного 
світу з його техногенними катастрофами і загостреними суперечностями 
між біологічними потребами людини і параметрами штучно створено-
го середовища перебування. Однак джерела таких суперечностей, при-
чини екологічних і техногенних катастроф можуть перебувати в дещо в 
іншій площині - в недостатній широті світоглядного горизонту людини, 
у викривленні її моральних основ, в неправильному розумінні ієрархії 
цінностей. Однак утопічні ідеї основоположника сучасної космонавти-
ки зіграли важливу роль у становленні ранньої футурології (у широкому 
розумінні «літератури про майбутнє»).

Найбільш відомим і плідним 
глобальним передбаченням є вчен-
ня В.І.Вернадського про «ноосфе-
ру». Згідно з його поглядами, ста-
новлення «ноосфери» підготовлене 
усіма розумами, що взаємодіють між 

собою і є, після фази творення неживої природи (геосфери) та живої при-
роди (біосфери) - третьою фазою.  

Тут слід згадати сучасника Ч.Дарвіна - Дж.Дана (1813–1895), який 
за вісім років до виходу в світ 1859 р. епохального «Походження видів…» 
висунув поняття, яке назвав енцефалозом або цефалізацією36. Цю ідею 
сучасною мовою виклав і обґрунтував В. Вернадський, зазначаючи, що, «в 

наших уявленнях про еволюційний 
процес живої речовини ми 
недостатнім чином враховуємо 
реально існуючу спрямованість 
еволюційного процесу»37. Така 

ж думка, стимульована схожою еволюційною логікою, звучить у 
філософському, релігійному та науковому контекстах у всіх мислителів-
космістів - М.Федорова, О.Сухово-Кобиліна, М.Умова, К.Ціолковського, 

35Алексеева В.И. К.Э.Циолковский: Философия космизма / В.И.Алексеева. – М. : Самообразование, 
2007. – 320 с.
36Цефалізація (від грец. kephale — голова) – посилений розвиток головного відділу організмів в 
процесі еволюції.
37Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и её окружения. – М. : Наука, 1965. – С.271. 

В.І.Вернадський про
«ноосферу» як результат

попереднього ходу біологічної, 
соціальної та космічної 

еволюцій

Випереджальне баченні 
розвитку світу, його 

взаємозв’язків в працях 
мислителів-космістів. 
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В.Вернадського, О.Чижевського та інших, а в працях філософської спад-
щини мислителів російського релігійного відродження - В.Соловйова, 
П.Флоренського, С.Булгакова, М.Бердяєва - виокремлюється лінія, близь-
ка за пафосом до ідей російського космізму38.  

Вчення й погляди інших космістів, їхнє прогностичне бачення ви-
кликають нині все більший інтерес, сприяють розвитку наукової думки, 
народженню альтернативних напрямів усередині науки. Їхня заслуга - у 
випереджальному баченні розвитку світу, його взаємозв’язків. А тому й 
зрозуміло, що часто такі ідеї складно сприймаються сучасниками.

К.Ціолковський неодноразово підкреслював, що найчастіше його 
сприймали лише як винахідника космічної ракети, тоді як він сам у своїй 
творчості найбільше цінував своєрідне вчення про відношення людини й 
Всесвіту39 . І сучасна космонавтика, хоча й вважає вченого своїм засновни-
ком, ставить йому в заслугу лише технічний бік справи. Така ж ситуація і 
з геліобіологією О.Л.Чижевського: хоча в ній на величезному статичному 
матеріалі встановлюється цілий спектр нетривіальних земно-космічних 
зв’язків, але більше ніж піввіку вона не сприймалася вченим товари-
ством40. І нині ідеї автора, що застосовуються в космічній медицині й 
космічній біології, далеко не повністю відображають сутність його вчення.

Той факт, що концепції космістів викликали настороженість у на-
уковому співтоваристві, сам по собі не є дивним. Як тільки ми стикаємося 
з альтернативними концепціями, що значно випереджають час і ще не ма-
ють свого повного концептуального вираження, усталеної системи понять 
і теорій, здатних конкурувати з ортодоксальною наукою, то й забуваємо про 
один із основних принципів прогнозування - принцип альтернативності. 
Необхідною є взаємодія із сучасною наукою, взаємозбагачення поглядів 
і концепцій, викристалізовування основного. Багато чого слід заново ос-
мислити й соціальним наукам, що продовжують розглядати людину лише 
як продукт замкнених самодостатніх соціальних структур. Але, як зазначає 
академік М.Моісєєв, «навіть у такій формі космізм стимулює пошуки вче-
них у нових сферах наукового знання»41. І на його основі, очевидно, мож-
лива поява альтернативних наук, які б найбільшою мірою відображали 
реальні процеси.

Утопізму ХХ ст. властиві також ідеї фашизму, які, хоча й стосува-
38Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г.Семоновой, А.Г.Гачевой ; вступ. ст. 
С.Г.Семеновой ; предисл. к текстам С.Г.Семеновой, А.Г.Гачевой ; прим. А.Г.Гачевой. – М. : Педагогика-
Пресс, 1993. – 368 с.
39Казютінскій В.В. Космічна філософія К.Е.Ціолковського в контексті російського космізму//
К.Е.Ціолковський: космічна філософія/під ред. В.С.Авдуевский. М .: Едіторіал УРСС, +2001.
40Чижевський А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия /  
А.Л.Чижевський. Издательство: М.: Мысль, 1995. - 766 с. та ін.
41Моисеев H. H. Экология человека глазами математика: (Человек, природа и будущее цивилизации). 
М.Мол.гвардия / H.H.Моисеев. – М., 1988. -251 с.
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лися «реальної політики», але були типовими соціальними утопіями - 
утопіями порятунку капіталізму політичними засобами, а в низці відносин 
навіть шляхом повернення до феодальних і рабовласницьких порядків. Ці 
утопії обернулися трагічною реальністю для сотень мільйонів людей, для 
всього людства. Марксизм, ленінізм, маоїзм, чучхеїзм - усе це не що інше, 
як соціальні утопії. 

Проблема ґрунтовного історичного аналізу еволюції сучасного 
утопізму у всіх його різновидах не за формальними ознаками, а за суттю 
залишається однією з найбільш актуальних в історії світової суспільної дум-
ки XX ст., яка й на сьогодні не є остаточно вирішеною, і тому ми не ставимо 
собі за мету охопити і проаналізувати весь цей історичний пласт. Наше 
завдання полягає в іншому - відтворити схему виникнення концепцій 

майбутнього як ідеального типу 
моделей для врахування і подаль-
шого уникнення помилок у теорії 
та практиці прогнозування, які 
можуть бути рецидивами підходів, 

характерних для минулого. «Було б помилкою, - стверджує І.Бестужев-
Лада, - зображувати розвиток філософії історії в другій половині XVIII - 
першій половині XIX ст. як суцільне торжество ідеї прогресу над догмами 
провіденціалізму. Поборникам прогресу доводилося зустрічатися з опо-
ром феодальної реакції. Головне ж полягало в тому, що в ідеалістичному 
світогляді провідних філософів переважали релігійні ідеї»42. Й.-Г.Гердер 
зводив закономірності історичного розвитку до географічних факторів, 
допускаючи вирішальний вплив Бога на долі людства. У І.Канта ідеї про-
гресу перепліталися з ідеями телеології (зумовленості сущого). Й.Фіхте 
намагався поєднати прогрес із реакційними соціально політичними прин-
ципами. У Ф.Шеллінга теза про людину як творця історії поєднувалася 
з тезою про історію як «одкровення абсолютного». Помітним є вплив 
есхатології у філософії історії Г.Гегеля, який розглядав історію як «вищий 
прояв світового духу» і, визнаючи прогрес у минулому, відмовлявся виз-
навати його в сьогоденні й майбутньому.

Незважаючи на ці суперечності, значення філософії І.Канта і 
Й.Фіхте, Ф.Шеллінга та Г.Гегеля в розвитку уявлень про майбутнє ве-
личезне. Певною мірою вони були також утопістами, але як філософи 
історії вони зробили найбільший внесок у розвиток методології аналізу 
історичного прогресу як процесу закономірного й діалектичного.

Які ж можна виснувати загальні особливості передбачень у теоріях 

42Бестужев-Лада И.В. Рабочая книга по прогнозированию / редкол.: И.В.Бестужев-Лада (отв. ред.). – 
М.: Мысль, 1982. – 430 с.

Значення філософії І.Канта
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утопістів? У першу чергу, слід виокремити характер обґрунтувань та-
кого ґатунку передбачень. Свої прогнози утопісти створювали на базі 
ідеалістичних концепцій суспільства. Необхідність приходу комунізму43 
вони виводили не з об’єктивних законів розвитку суспільства, а з 
принципів розуму і всезагальної справедливості. Звідси випливає і друга 
особливість утопічних уявлень, яка полягає в тому, що  їх автори не бачили 
реальних шляхів досягнення такого стану суспільства. Однак, незважаю-
чи на ідеалізм і утопічність таких концепцій, вони містить низку цінних 
положень. Істини, які висловлювалися соціалістами-утопістами, були за-
звичай випадковими здогадками і характеризувалися фрагментарністю. 
Відтак, утопічні передбачення варто було б окреслити як «випереджаючі», 
на відміну від науково обґрунтованих прогностичних розвідок.

Образ майбутнього цікавий нам не тільки тим, що певною мірою 
передбачає або направляє майбутнє, а й тим, що він характеризує сьо-
годення, в якому вже функціонує. Досить докладно зв’язок картин 
майбутнього із соціокультурним контекстом їх виникнення просте-
жено в дослідженнях утопічного наративу. З нього випливає зворот-
ний взаємозв’язок, що цікавить і нас - образ майбутнього як певний 
соціальний проект, очікування бажаної або небажаної, але ймовірної 
перспективи, - і може слугувати одним з істотних параметрів для харак-
теристики соціальної реальності, що й породжує цей образ майбутнього.

Логічним у ланцюжку роз-
гляду філософсько-історичних кон-
цепцій майбутнього постає аналіз 
футуристичних поглядів, уявлень, 
концепцій на майбутнє Землі. 

Футурологія - загальна концепція майбутнього людства, це - теорії про-
гнозування соціальних процесів. Вона включає в себе розробку матема-
тичних методів для складання верифікованих прогнозів для економіки, 
науки, техніки, соціальної та політичної сфер тощо.

Футурологічні концепції часто знаходять своє відображення у 
фантастичних романах. Як відомо, одна з найулюбленіших тем авторів-
фантастів - це майбутнє. Незалежно від утопічності чи антиутопічності 
зображуваного світу письменники-фантасти визначали майбутнє своїми 
фантазіями. Так, якщо скласти перелік літературних передбачень у сфері 
технічних відкриттів і винаходів, то такий список виявиться значним і 

43Комунізм ми розглядаємо у його класичному визначенні як «одну з радикальних версій суспільного 
ідеалу, пов’язану з міфом про досягнення загальної рівності людей на основі мультимірного і необ-
меженого достатку».  – Грицанов А. Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. научн. ред. и сост. 
А.А.Грицанов. – М. :  АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. – С.493.
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вражаючим. Уява письменників задовго до реального втілення «освоїла» 
всі найважливіші види транспорту, наземного, водного й повітряного, 
заміряючись навіть на космічний. Ж.Верн описав вигадану подорож у кос-
мос майже за 100 років до того, як вона відбулася насправді. Перелік таких 
прикладів можна продовжувати. Ілюстрацією можливої в майбутньому 
«релігійної анархії» може слугувати роман Р.Хайнлайна «Чужий у чужій 
країні» (Robert Anson Heinlein. Stranger in a Strange Land, 1961), де в релігії 
поєднуються релігійна любов і сексуальна «лібералізація», містицизм і 
окультизм. Роман було створено ще в 1961 р., а в змальованих у ньому фор-
мах релігії можна впізнати риси цілої низки сьогоднішніх НРТ. Окрім того,  
релігія «фостеріанів», про яку йдеться у романі, зводиться до комерції, де 
під час проповіді рекламуються товари широкого вжитку, а в церкві сто-
ять гральні автомати та бари з напоями. Одна з героїнь роману Патриція 
Пайвонська, маючи все тіло в тату, демонструвала його усім прихожанам, 
оскільки на ньому були зображені картини з життя преподобного Фосте-
ра. Роман Р.Хайнлайна був нагороджений премією «Х’юго» за досягнення 
в науковій фантастиці в 1962 р. 

Серед сучасних антиутопій 
хочеться виокремити роман 
українського науковця, диплома-
та Ю.Щербака «Час смертохристів. 
Міражі 2077 року»44, дія якого 
розгортається напередодні Четвер-

тої глобальної війни. Сам автор означує свою антиутопію як «сигнал три-
воги, в якому за гротескною формою і фантастичністю ситуацій стоїть 
реальна масштабність можливих геополітичних подій майбутнього»45. 
У самій назві роману-антиутопії закладена сюжетна лінія, присвячена 
релігії, де «смертохристи» - це таємна секта, центром діяльності якої стала 
Києво-Печерська лавра. Очільник цієї секти О.Калерій (Сансизбаєв) сфор-
мував основи «вчення» щодо земної смерті Ісуса Христа, підтверджуючи 
свої висновки спеціально підібраними мощами, начебто знайденими 
в дальніх печерах Лаври. В інтерпретації Ю.Щербаком особливостей і 
діяльності «смертохристів» активізовано найнеприглядніші риси, які мо-
жуть бути притаманні релігії - авторитаризм, апологетичність, несприй-
няття аргументації, ігнорування науки, відсутність доказової бази, логіки 
суджень тощо. Адже персонаж роману Сансизбаєв та його фанатичні 
прибічники, не сприймаючи будь-які наукові висновки щодо історичної 
автентичності так званого «тіла Христа», прагнули залучити до своїх лав 

44Щербак Ю. Час смертохристів. Міражі 2077 року / Юрій Щербак. – К. : Ярославів Вал, 2013. – 480 с.
45Там само. 
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якомога більше людей, намагалися отримати  підтримку релігійних, гро-
мадських кіл країни та низки зарубіжних держав. Треба зазначити, що дія 
роману відбувається, з одного боку, в цілком упізнаваних місцях України 
(і закордоння), особливо Києва і реальних київських вулиць; з другого 
боку, означення Києва як Батий-граду, або опис Держав Чорної Орди дає 
відчуття поєднання магічного реалізму з гротеском. У романі йдеться про 
те, що «смертохристи», використовуючи підтримку окремих керівників 
держави, захопили Києво-Печерську лавру, перетворивши її на свій оплот. 
Рух «смертохристів» відзначається агресивністю, безкомпромісністю, 
схильністю до насильства, доктринерством, відсутністю будь-яких сумнівів 
в істинності цього «вчення». Він стає фактором розколу в суспільстві, яке 
почало поділятися на «смертохристів» і «воскресохристів»46.

Визначення причини виникнення такого явища, як смертохристи, 
автор антиутопії вкладає у вуста іншого героя - Протоієрея Борисогліба 
Чикирисова, який вбачає їх у наступному47:

- криза іудео-християнства на зламі ХХ–ХІ ст., спричинена 
мільярдними жертвами війн, тоталітарних режимів, геноцидів та різної 
природи катастроф. Результатом цього стала криза віри;

- неспроможність теодицеї як теологічної доктрини, присвяченої 
розумінню проблеми зла, і нездатність християнства задовільно і прий-
нятно вирішити/пояснити це проблемне питання;

- посилення так званого войовничого гедоністичного ринкового 
атеїзму;

- витіснення церков на периферію духовного життя суспільства; 
- Христос - звичайний назаретянин, який помер на хресті від бо-

льового шоку;
- тіло було викрадено з могильної печери на Голгофі членами секти 

і, перетворене на мощі, було вивезено й упродовж довгого часу зберігалося 
кількома сім’ями, які повірили у смерть Христа і стали смертохристами.

У результаті дії таких чинників висновується неспроможність 
«класичного іудео-християнства» задовольняти духовні потреби лю-
дей. Відтак, трансцендентний Бог, втративши посередника в особі ми-
лосердного Христа, стає абсолютно недоступним для людей і зв’язок 
з ним переривається. Таке «нове» потлумачення «смертохристами» 
християнської наративної традиції викликає, за задумом автора, поділ лю-
дей не на «раси, етнічні і національні групи, релігії і політичні партії», а на 

46Щербак Ю. Час смертохристів. Міражі 2077 року / Юрій Щербак. – К. : Ярославів Вал, 2013. –  480 
с. – С.128–130.
47Див.дет.: Титаренко В.В. Плюралізація релігій як наслідок диференціації суспільства в утопіях 
і реальності / В.В.Титаренко // Релігійна  свобода: на  перехресті  епох, країн  і  культур. Науковий 
щорічник / за заг. ред. проф. А.Колодного. – К.: УАР, 2015–2016. – № 19. – 216 с. – С. 113–116.
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«новолюдей» (послідовників смертохристів) і «старолюдей» (воскресохри-
сти). Наслідком втрати Бога постає моральна доктрина смертохристів, яка 
проголошує вільне існування, відкидання будь-яких моральних заборон, 
нав’язаних християнством, що в основі своїй перегукуються з моральни-
ми настановами різного ґатунку сатаністів. А виключення із вжитку слова 
«неправда» як такого, що втратило своє змістовне наповнення – суголосне 
створеній уявою Оруелла новомові Океанії з роману «1984». 

Метою «смертохристів» проголошується перемога над воскресохри-
стами. Неможливість отримання Царства Божого автоматично посилює 
значення отримуваних насолод у поцейбічному житті і знімає потенційну 
розплату за будь-які гріхи в майбутньому. Завершується Маніфест героя 
роману Ю.Щербака Протоієрея Борисогліба Чикирисова фразою, яка 
близька за звучанням до ніцшеанської «Бог помер», а саме - «Віднині всі 
вільні. Христос - помер»48. Образ же створених уявою автора новолю-
дей наче успадковує характеристики, якими наділяв надлюдину Ніцше. 
Паралелі, які ми навели, аналізуючи лише одну сюжетну лінію роману-
антиутопії Ю.Щербака, засвідчують, що релігійні новотвори постають 
синкретичним або навіть еклектичним поєднанням елементів інших 
релігій та їх потрактуванням. І описані в романі «секти» не є настільки фан-
тастичними, щоб можна було з впевненістю заперечити саму можливість їх 
появи в майбутньому. 

Із аналізу антиутопій можна виснувати, що будь-яке прагнення 
суспільства (йдеться про авторів як членів того чи іншого суспільства) 
описати суспільство - є рефлекторним прагненням у силу замкненості 
смислової системи. Відтак можемо констатувати ще одну колізію і па-
радокс, внаслідок відсутності позиції стороннього спостерігача, з точ-
ки зору якого можна було б поглянути на суспільство як на зовнішній 
об’єкт. За Н.Луманом, німецьким соціологом, суспільство таке, як нам 
уявляється, оскільки всі уявлення є частиною самого суспільства. І во-
дночас суспільство буде завжди чимось таким, що відрізняється від 
описаного, оскільки реальність завжди є чимось складнішим.  

Найбільш поширеними постають футуристичні прогнози, які 
формулюються в руслі філософії історії, де, як правило, розглядається 
доля світових цивілізацій. Наслідком створених концепцій всесвітньої 
історії постає бачення того чи іншого майбутнього. Тому доцільним і 
обґрунтованим у нашому дослідженні постає розгляд історії формування 
футурологічних вчень.

48Щербак Ю. Час смертохристів. Міражі 2077 року / Юрій Щербак. – К. : Ярославів Вал, 2013. –  480 с. 
–  С.50–62. 
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У широкому значенні 
футурологія - це сукупність уяв-
лень про майбутнє людства, а у 

вузькому - сфера наукових знань, що охоплює перспективи соціальних 
процесів; часто вживається як синонім прогнозування й прогностики49. 
Починаючи з 60-х років ХХ ст. футурологія, прогностика і прогнозування 
зблизились між собою у західній науці й отримали значний поштовх для 
розвитку. Можна припустити закономірність такого зближення, оскільки 
«між ними не існує жорсткого розмежування і загальні спостереження, 
які належать до футурології, підходять для прогнозування»50. Український 
дослідник В.Горбатенко зазначає: «Різниця між ними (футурологією і про-
гнозуванням - Т.В.) може існувати лише в орієнтаціях. Якщо футурологія 
орієнтується переважно на широку соціальну стратегію, то прогнозування 
(наприклад, політичне) частіше за все реалізовується в тактичних корот-
кострокових прогнозах: аналізі політичних ризиків, попередженні про-
гнозованих конфліктів, передбаченні доступних для огляду політичних 
ситуацій, плануванні державних управлінських рішень та прогнозуванні 
їх наслідків»51.

У своєму дослідженні ми розмежовуємо такі поняття як футурологія, 
прогностика й прогнозування ще й з наступних міркувань. Теорія і прак-
тика прогнозування часто називається прогностикою, але у вузькому 
значенні прогностика розуміється як наука про закони і способи розробки 
прогнозів, а в широкому - вже як теорія і практика прогнозування. Крім 
того, в сучасних розробках прогностичної науки російські дослідники 
В.Глущенко та І.Глущенко52 в парадигмі постіндустріальної прогностики 
об’єднують останню з прогнозуванням і плануванням. 

Термін «футурологія» запропонував у 1943 р. німецький соціолог 
О.Флехтхейм як назву певної надкласової «філософії майбутнього», яку 
він протиставив ідеології та утопії. На початку 1960-х цей термін на-
був поширення на Заході в розумінні «теорії майбутнього», «науки про 
майбутнє», покликаної монополізувати прогностичні (передбачувальні) 
функції існуючих наукових дисциплін (соціології, прогностики, філософії, 
кібернетики).

У західній футурології виокремилося кілька напрямів: апологе-
тичний, реформістський, ліворадикальний та ін. У 1960-х переважав 

49Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. Научн. Ред. И сост. А.А.Грицанов. – М.: АСТ, Мн: Хар-
вест, Современный литератор, 2001. – С.1174.
50Большой толковый социологический словарь. – Т.2 (П-Я) ; пер. с англ. – М. : Вече, АСТ, 1999. – С.166.
51Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К. : Генеза, 2006. – С.35.
52Глущенко В., Глущенко И.Парадигма постиндустриальной прогностики: прогнозирование в управ-
лении. – М., 2010. – С.4. 
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відкритий апологетичний напрям, який опирався на різноманітні теорії 
індустріалізму, що зводили соціальний прогрес до зростання рівня техніко-
економічного розвитку, перебільшуючи його значення в забезпеченні 
гідного способу життя людей і в цілому суспільства (3.Бжезинський, Г.Кан, 
Р.Арон, Б. де Жувенель, Ж.Фурастьє). Представники реформістського на-
пряму опираються на теоретичну платформу «конвергенції» капіталізму із 
соціалізмом (Д.Белл, О.Тоффлер, Ф.Баадьє, Р.Юнкг, Ф.Полак, Ю.Гальтунг). 
Представники ліворадикального напряму вважають неминучою катастро-
фу «західної цивілізації» перед викликами науково-технічної революції 
(А.Ускоу й ін.). Сучасна практика постійно підтверджує, що жодна 
суспільна формація не застрахована від екологічної кризи, викликаної 
науково-технічним прогресом. Це - глобальна суперечність, на вирішення 
якої повинні спрямовуватися зусилля науки в поєднанні з зусиллями 
політиків і світового співтовариства.

На початку 1970-х актуалізувався напрям, який виступив із 
концепцією неминучості «глобальної катастрофи» при існуючих 
тенденціях розвитку суспільства. Значного впливу тут набув так званий 
Римський клуб53, з ініціативи якого розгорнулося глобальне моделювання 
перспектив розвитку людського суспільства на основі використання ЕОМ. 
Учасники цих досліджень і інші футурологи розділилися на два основні на-
прямки: одні з них розвивають ідеї соціального песимізму (Дж.Форрестер, 
Д.Медоуз, Р.Хейлбронер), інші намагаються довести можливість уникну-
ти катастрофи за допомогою «оптимізації» державно-монополістичного 
капіталізму (О.Тоффлер, М.Месарович, Є.Ласло, В.Феркісс, Є.Пестель, 
К.Фрімен, І.Кайя, А.Еррера). У теперішній час Римський клуб втратив 
свій колишній вплив у теоретичному й організаційно-практичному 
аспектах.

Класична футурологія вичерпує себе до кінця сторіччя. Виникнувши 
в 40-і роки ХХ століття, футурологія як «історія майбутнього» досягає сво-
го розквіту до 70-х років. Саме в цей проміжок створюються універсальні 

53Римський клуб – міжнародна неурядова організація, яка об’єднує у своїх рядах вчених, політичних 
та громадських діячів із багатьох країн світу. Створена 1968 р. за ініціативою італійського економіста, 
громадського діяча і бізнесмена А.Печчеї, що є її президентом. Члени клубу не представляють 
офіційно інтереси якої-небудь організації або країни. Організаційна та координуюча діяльність 
здійснюється виконавчим комітетом. У цілому теоретична діяльність Римського клубу неоднознач-
на: вона включає в себе широкий спектр конкретно-наукових розробок, що послужили поштовхом 
до виникнення такого нового напряму наукових досліджень, як глобальне моделювання та загаль-
но філософських міркувань про буття людини в сучасному світі, цінності життя і перспективи роз-
витку людства - міркувань, що призвели до виникнення і розповсюдження серед частини науковців 
і громадських діячів різноманітних концепцій "меж зростання", "обмеженого зростання", "революції 
світової солідарності", "інноваційного навчання", "нового гуманізму" тощо. Результати досліджень 
опубліковані у формі доповідей. Остання доповідь «Come On!» була проголошена в листопаді 2017 р. і 
є 43-тьою доповіддю організації та другою, що виражає консолідовану позицію її учасників.  
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моделі майбутнього Д.Белла54, А.Тоффлера, Дж.Найсбітта та ін. Однак 
за швидкою популярністю настає настільки ж швидке забуття, і спроби 
комплексного прогнозування соціуму поступаються місцем утилітарним 
недовготерміновим прогнозам. Більш-менш вдалі моделі майбутнього 
змінюються практичними рекомендаціями для досягнення бажаного ре-
зультату в зазначеній сфері, що тяжіє за методологічною наповненістю до 
нормативного прогнозування.

Починаючи з 1990-х років 
футурологічні концепції все 
більше набувають філософсько-
історичної та соціально-
політичної орієнтації глобаль-
ного масштабу. Тут варто згадати 
ідею «кінця історії» Ф.Фукуями (де 
внаслідок переваги ліберальної 

демократії на планеті настає історична «тиша»). У 1990 році, конста-
туючи кінець історії, Ф.Фукуяма виявляє зникнення принципової 
відмінності між сьогоденням і майбутнім, оскільки тепер майбутнє 
перестає бути несподіваним. Ідея С.Хангтінтона про «зіткнення 
цивілізацій» стверджує, що після руйнації двополюсного світу на люд-
ство чекає «реванш Бога», тобто вірогідне зіткнення між цивілізаціями, 
консолідованими традиційними релігіями55. У свою чергу, Ж.Бодрійяр 
є одним з тих філософів кінця ХХ ст., у чиїй творчості витиснення об-
разу майбутнього із сьогодення проглядається найбільш чітко. Уперше 
про справжню «неспрямованість» у майбутнє Ж.Бодрійяр заговорив у 
«Прозорості зла». Характеризуючи сучасність як стан «після оргії», він 
визначає її як час, коли все, що могло статися, уже сталося, коли все, чого 
можна було чекати, вже настало. Ж.Бодрійяр порівнює поточний час із 
смітником історії, у хаосі якої накопичується «не тільки пройдене нами 
теперішнє, що вже стало минулим, а й усі поточні події; не встигнувши 
закінчитися, вони відразу втрачають будь-який сенс»56.

54Bell Daniel. The Return of the Sacred? The Argument on the Future of Religion / Daniel Bell // The British 
Journal of Sociology. – 1977. – Vol. 28, No. 4. – Р. 419–449; Bell Daniel. The Return of the Sacred? The 
Argument on the Future of Religion / Daniel Bell // The British Journal of Sociology. – 1977. – Vol. 28, No. 
4. – Р. 419–449;  Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е.Тоффлер; пер. з англ. А. Євса. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. 
– 480 с.; Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э.Тоффлер. – М.: АСТ, 2001. – 699 с.; Тоффлер Э.Шок буду-
щего / Э.Тоффлер. – М.: АСТ, 2003. – 557 с.; Тоффлер Э. Война и антивойна. Что такое война и как с ней 
бороться. Как выжить на рассвете ХХІ века / Э.Тоффлер, Х.Тоффлер. – М.: АСТ, 2005. – 412 с.; Нейсбит 
Д.Мегатренды / Д.Нейсбит. – М.: АСТ, Ермак, 2003. – 384 с.; Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая 
гуманность / Д.Нейсбит. – М.: АСТ, 2005. – 381 с. та ін.
55Хантингтон С. Столкновение цивилизаций ; пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова. – М. : ООО «Из-
дательство АСТ», 2003. – 603 с.  
56Бодрийяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж.Бодрийяр. - Київ: Видавництво Соломії Павличко "Осно-
ви", 2004. – С. 68.

Філософсько-історична 
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масштабу в футурологічних 
ученнях - реакція

на вичерпаність футурології
як «історії майбутнього»
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Як бачимо, футурологія має свої особливості: у зміст досліджень 
входять глобальні проблеми населення Землі, устрій суспільства, 
достатність/недостатність продовольства для всіх людей, наслідки 
науково-технічного прогресу тощо. Тоді як прогнозування ставить 
своєю метою досліджувати й такі проблеми, які мають приватний ха-
рактер, якщо так можна сказати, розчленовують ціле на «частини», 
хоча це не виключає й глобального прогнозування. 

Не ставлячи собі завдання дати оцінку ефективності футурологічних 
концепцій, слід все ж зазначити, що футурологічні клуби, об’єднання, 
центри, учені різних напрямів не позбавлені певного ідеологічного впли-
ву, а це не сприяє об’єктивному дослідженню соціальних процесів та їх 
прогнозуванню. Звичайно, починає викристалізовуватися «вивільнена 
від заідеологізованого світобачення науково обґрунтована плюралістична 
тенденція щодо прогностичних засобів і можливостей»57. Важко з цим не 
погодитися, якщо ми виходимо з узагальненого розуміння плюралістичної 
картини пошуків майбутнього. 

Отже, розглянувши основні етапи розвитку соціальних утопій, спи-
раючись на класифікацію утопій за зображуваним у них соціальним 
ладом, можемо зазначити: 

- поділ утопій на общинні, рабовласницькі, феодальні, буржуазні 
й соціалістичні дає змогу аналізувати минулі та новітні утопії не як низ-
ку творів, а як процес еволюції утопізму, який триває і нині; 

- розглядаючи утопічні концепції як ідеальні типи моделей май-
бутнього і враховуючи такі методологічні особливості як можливість 
існування в паралелі кількох конкуруючих ідеально-типових концепцій 
та релятивність будь-якого конкретного ідеального типу майбутнього, 
наголосимо, що елементи того, що становить суть утопії, зустрічаються 
в різних творах різних історичних етапів, а це уможливлює застосуван-
ня поняття «утопізм» як деякого загального підходу, своєрідного бачення 
проблем теперішнього і майбутнього;

- від певного часу кожен новий етап у розвитку соціальних утопій 
та філософських прогнозів супроводжувався і збільшенням масштабів 
утопічних проектів - від окремого поліса до ізольованого суспільства на 
острові, до частини європейського континенту, до всесвітньо-історичної 
місії, до геологічної ноосферної оболонки планети і людства у глобальних 
масштабах тощо;

- утопічний образ майбутнього властивий і політичній, і художній 
літературі, в чистому вигляді він присутній у науковій і соціальній фантастиці.

57Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика /  В.П.Горбатенко– К. : Ге-
неза, 2006. – С.43.
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Розглянуті й проаналізовані 
нами соціально-утопічні та філо-
софсько-історичні концепції май-

бутнього знаходять своє логічне продовження у нових видозмінених 
концепціях майбутнього, на які впливають нові умови життя людини 
та нові знання. Поруч з ними розвивається прогностика як наука про 
майбутнє, ґрунтована на науковій методології. 

Спочатку розвиток прогнозування відбувався в природничих на-
уках (насамперед в агрогідрометеорології), а потім і в суспільних (осо-
бливо в економічних). Це призвело в 1960-х роках до формування про-
гностики як особливої наукової дисципліни. Важливі напрацювання у 
сфері розвитку прогностики як наукової дисципліни здійснили у різний 
час А.Бауер, В.Ейхгорн, Г.Кребер58, В.А.Лісічкін59, Ф.Полак60, І.Бестужев-
Лада61, В.Сафронова62, В.Глущенко, І.Глущенко63 та інші.

Об’єктивність як науковий 
принцип дослідження, вимагає за-
значення того факту, що суспільна 
прогностика є розвитком одного 
з аспектів філософського вчення 

К.Маркса, і питання передбачення не є чимось новим для марксистської 
філософії. Передбачення, прогнозування майбутнього розглядалося в 
марксизмі як центральне завдання, при вирішенні якого можливе виз-
начення практичної цінності наукової теорії як такої та теорії розвитку 

58Бауэр А., Эйхгорн В., Кребер Г. и др. Философия и прогностика: мировоззренческие и методологиче-
ские проблемы общественного прогнозирования. –  М.: Прогресс, 1971. – 424 с. та ін.
58Лисичкин В.А. О достоверности прогнозов / В.А.Лисичкин. – М.:  Наука, 1979. – 64 с.; Лисичкин 
В.А .Предвидение как комплексная проблема современной науки: Автореф.дисканд.филос.наук. - М., 
1967. - 23 с. та ін.
60Polak F. The Image of the Future / F. Polak. – Amsterdam-London-New York. - 1973. – 319 s.
61Бестужев-Лада И. В. Впереди XXI век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной 
классической прогностики. 1952–1999 / И.В.Бестужев-Лада. – М.: Academia, 2000. - 480 с.; Бестужев-
Лада И. В. Нормативное социальное прогнозирование: возможные пути реализации целей общества. 
Опыт систематизации / oтв. ред.: Г.В.Осипов. – М.: Наука, 1987. – 213 c. 
62Сафронова В.М. Общество будущего: горизонты предсказуемости / В. М. Сафронова ; Российский 
гос. социальный ун-т. - Москва : Экон-Информ, 2005. - 197 с.; Сафронова В. М. Прогнозирование, 
проектирование и моделирование в социальной работе: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
/ В.М.Сафронова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.; Сафронова В.М. Прогнозиро-
вание, проектирование и моделирование в социальной работе: учебн. пособие для студ. учреждений 
высшей проф. образования / В.М.Сафроноваэ – 4-е издание. – М.: Издательский центр «Академия», 
2011. – 240 с.
63Глущенко В. В. Менеджмент: системные основы / В. В. Глущенко. – Железнодорожный: ТОО НПЦ 
«Крылья», 1996. – 216 с.; Глущенко В. Парадигма постиндустриальной прогностики: прогнозирование 
в управлении / В. Глущенко, И. Глущенко. – М., 2010. – 84 с.; Глущенко В., Глущенко И. Разработка 
управленческого решения. Пронозирование-планирование. Теория проектирования экспериментров 
/ В.Глущенко, И.Глущенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Железнодорожный: ООО НЦП «Крылья», 2000. 
– 400 с.

Прогностика як наука
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Загальнометодологічні
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працях К. Маркса,
Ф. Енгельса, В. Леніна
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суспільства зокрема. Загальнометодологічні основи прогностики закла-
далися ще в працях К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна64. Звичайно, подола-
ти ідеологічну упередженість класикам марксизму-ленінізму, як і їх най-
ближчим послідовникам - не вдалося. Їх критика західно-європейської 
філософії, що обґрунтувала підвалини нової духовної культури і харак-
теризувалася безмежною вірою в розум, у його здатність пізнати світ і його 
майбутнє, встановити в ньому «царство розуму», включала такі аргументи:

- виокремлення футурології в окрему галузь, засвідчувало її 
відірваність від дослідження відповідних сфер життєдіяльності суспіль-
ства, а це, у свою чергу, демонструвало неспроможність західноєвропей-
ської філософії як методології наук;

- розрив між рівнем практичних результатів та їх теоретич-
ним обґрунтуванням, повинен був засвідчити, що західноєвропейська 
філософія виявилася непідготовленою до осмислення практики прогнозу-
вання, бо не мала відповідного науково-категоріального апарату;

- західноєвропейській філософії, включаючи позитивізм, заки-
далася метафізичність у розумінні антидіалектичності, з наступним ар-
гументом - проблема розвитку не розглядалася у статусі філософської 
проблеми;

- як критичний закид звучала і констатація домінування у працях 
західних спеціалістів із прогнозування суто емпіричних методів (зреш-
тою, позитивізм, як відомо, приділяв багато уваги інтерпретації сутності 
емпіричних методів у дусі суб’єктивного ідеалізму);

- і останнє, відзначалася непідготовленість західно-європейської 
філософії до осмислення філософсько-методологічної проблеми прогно-
зування, яка вбачалася у відсутності теорії соціального розвитку і поляга-
ла в закидах неможливості осмислення практики прогнозування. 

Вище ми вже зазначали, що такі критичні зауваження постава-
ли наслідком неможливості подолання ідеологічної упередженості. 
Однак, варто звернути увагу на виокремлені Ф.Енгельсом принципи 
планомірності в живій природі, які застосовні до аналізу доцільності як 
загальної властивості систем, що здатні організовуватися. На сьогодні 
ці ідеї (щоправда, без ідеологічної основи) розвиваються в синергетиці, 
теорії складних систем тощо. Теорії класиків марксизму-ленінізму як 
прогностичні моделі майбутнього зіграли величезну роль у житті декількох 
поколінь у десятках країн світу і внесли в нього істотні зміни. Бували часи, 
коли певна чи навіть значна частина людей у тій чи іншій країні вірила в 
перспективність комуністичної ідеї. Звичайно, доволі очевидним постає 

64Маркс К. Энгельс Ф. Соч. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://libelli.ru/marxism/me_ss2.
htm 
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твердження про те, що світ зазнає істотних змін під впливом ідей Маркса 
й Леніна. З іншого боку, за визначенням А.Свідзинського, «кожна спро-
ба реалізації принципів соціалізму як першої стадії комунізму завжди, в 
будь-якій країні, приводила населення до двох страшних бід: зубожіння, 
більше того - економічної руїни, та несвободи»65. Такі наслідки соціалізму 
(комунізму) траплялися незалежно від будь-яких модифікацій останньо-
го, урахування місцевих особливостей тощо. Щодо розуміння соціалізму 
(комунізму) і його програми як наукової помилки й обґрунтування тих 
об’єктивних чинників, які стоять на заваді будь-яких спроб побудувати 
соціалізм, то пошлемося, вслід за А.Свідзинським,  на думку фахівця з цьо-
го питання - видатного вченого Фрідріха Гайєка, який розгортав у своїх 
працях хід думок у руслі розвитку синерґетики66. 

Незважаючи на те, що відбувалися соціально-політичні зміни в 
колишніх країнах соціалізму, і насамперед у СРСР, немає підстав «разом 
з водою виплеснути й дитину» - низка концептуальних підходів до ба-
чення майбутнього здатні зберігати свою цінність і значущість. Це моделі 
духовності, моральності суспільства, моделі колективності, спільності, 
солідарності людей, які будують своє життя на основі соціальної 
справедливості тощо. Відомо, що жодна модель, якою б теоретично до-
сконалою вона не була, не може претендувати на абсолютну адекватність 
дійсності, і до того ж її втілення завжди вимагає присутності цілої низки 
складових - знань і вмінь, відповідальності, комбінації різнохарактерних 
факторів економічного, соціально-політичного, духовного плану та враху-
вання багатьох зовнішніх зв’язків і взаємодій. 

 Позитивами системних моделей соціалізму можна означити, за за-
гальним визнанням міжнародних експертів, їх людиновимірні складові 
компоненти - моделі освіти, виховання, охорони здоров’я, соціального 
забезпечення, культури тощо. 

Має свою історію та етапи та-
кож методологія закордонних про-
гностичних досліджень. Виокрем-
люються три основні характерні 

періоди розвитку сучасної методології прогностичних досліджень67:
1. Перший етап охоплює 50–60-ті роки минулого століття (холод-

на війна, загострення відносин між країнами Сходу і Заходу. Створен-
ня атомної, потім водневої бомби, розвиток атомної енергетики, раке-

Періоди розвитку сучасної 
методології закордонних

прогностичних досліджень

65Свідзинський А. Синергетична концепція культури / А.Свідзинський. – Луцьк: ВАТ «Волинська об-
ласна друкарня», 2009. – С.513.
66Хайек Ф. Пагубна самовпевненість. Помилки соціалізму / Ф.Хайек. – М.: Новости, 1992. – 304 с. 
67Прогнозирование будущего: новая парадигма / под. ред. Г.Фетисова, В.Бондаренко. – М. : ЗАО «Из-
дательство «Экономика», 2008. – С.29.
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тобудування тощо). Відтак присутня чітка спрямованість прогнозів на 
аналіз можливостей застосування останніх досягнень науки й техніки 
у військово-промисловому комплексі й напрацювання заходів щодо 
своєчасної протидії таким спробам з боку вірогідного супротивника. 

У цей час розвиваються кількісні методи прогнозування (базуються 
на використанні та модифікації відповідно до поставлених завдань методів 
математики і статистики). Загальна особливість цих методів - передба-
чення значень окремих змінних системи або поведінки системи в цілому 
на основі відомих із минулого кількісних показників: тобто майбутнє роз-
глядалося як лінійна екстраполяція минулого, яка є адекватною тільки на 
короткому проміжку часу. Але найголовніша проблема полягала в тому, 
що статистичні методи не дозволяли враховувати швидкі зміни в системі, 
що вивчається, зумовлені появою якихось нових факторів розвитку.

2. Другий етап охоплює 70–80-ті роки. Відбувається переорієнтація 
на якісну основу прогнозування, з проведенням експертних оцінок, із за-
лученням провідних представників конкретних сфер знання. Більшість 
цих методів мали універсальний характер і могли застосовуватися без 
істотних обмежень для вирішення завдань як короткотермінових, так і 
середньотермінових та довготермінових  прогнозів. Провідне місце отри-
мав метод Дельфі68, розроблений О.Хелмером69. 

У цей час отримали поширення і низка інших методів прогнозуван-
ня. Серед них:

• Матричний метод, спрямований на виявлення взаємовпливу 
різних подій, що визначають майбутній розвиток досліджуваної системи в 
межах встановленого горизонту прогнозування.

• Метод аналізу ієрархій, розроблений Т.Сааті70 стосовно задач 
теорії прийняття рішень, і поряд з цим використовується для прогнозу-
вання розвитку складних систем великої розмірності.

• Прогнозно-аналітичний підхід, ґрунтований на побудові «дерева 
цілей». 

• Морфологічний метод. Суть метода полягає в тому, що будується 
морфологічна матриця, яка становить собою всі можливі й неможливі 
комбінації властивостей, реалізація яких могла би привести до вирішення 
поставленої проблеми. Вирішальний етап роботи полягає у відборі за до-

68Метод Дельфі полягає в отриманні максимально узгодженої точки зору команди експертів із певного 
питання шляхом організації декількох турів інтерактивних індивідуальних опитувань, із використан-
ням спеціальних опитувальників.
69Див.дет: Симонов К.В. Политический анализ. Метод Дельфи. / К.В.Симонов [Электронный ресурс] 
-  Режим доступа: http://society.polbu.ru/simonov_politanalysis/ch55_i.html 
70Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т.Саати. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.; 
Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т.Саати, К.Кернс. – Москва: Радио и 
связь, 1991. – 224 с.
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помогою експертів найбільш вірогідних, у тому числі й нетривіальних 
рішень, які відкриваються в результаті побудови.

• «Мозковий штурм» у різних варіантах.
• Метод написання сценаріїв, який набув популярності у прог-

нозуванні наддовгих періодів.
Отже, другий етап відрізнявся від першого не тільки методологією, 

а й основними об’єктами дослідження. 
3. Третій етап знаменує завершення ХХ ст. і перехід у нове 

тисячоліття, коли формується інший підхід у розвитку прогностичних 
досліджень. Питання майбутнього виходить за рамки тільки науково-
го співтовариства. До його вирішення підключаються урядові та ділові 
кола провідних індустріальних країн, представники різних соціальних 
прошарків суспільства тощо.

Набув поширення у зв’язку з цим метод «Форсайт», або «Передба-
чення», який узгоджує алгоритми якісного прогнозування (застосуван-
ня методу Дельфі, сценарні підходи тощо) із загальними підходами до 
управління соціально-економічним розвитком суспільства. Мета його 
застосування - досягнення найбільш повного консенсусу в суспільстві 
з питань соціально-економічного і науково-технічного розвитку. Цей 
підхід характеризується тим, що його зміст і наповнення визначається 
внутрішніми можливостями розвитку кожної конкретної країни.

У будь-якому разі, якщо існує така можливість, то для отримання 
достовірних прогнозів доцільно опиратися відразу на різні методи про-
гнозування і прагнути використовувати всю доступну інформацію.

На сучасному етапі роз-
витку наукової думки прогнозу-
вання розвивається як у рамках 

окремих сфер людської діяльності (погода, курс валют тощо), так і як 
міждисциплінарний напрям (прогностика). Прогностика - це наука про 
систему нашого мислення про майбутнє, про способи й методи його ос-
мислення. В.Сафронова виокремлює такі завдання прогностики71: 

• вивчення прогнозування як особливого наукового дослідження;
• обґрунтування принципів оптимального підбору методів прогно-

зування;
• вивчення способів і розробка критеріїв оцінки достовірності 

прогнозів;
• встановлення ролі моделювання в системі прогностичних досліджень; 

Сучасний етап розвитку 
прогностичної думки

71Сафронова В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе: учебн. 
пособие для студ. учреждений высшей проф. образования / В.М.Сафроноваэ – 4-е издание. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2011. – 240 с.
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• напрацювання системи принципів прогнозування;
• аналіз професійних, організаційних, методологічних, морально-

етичних аспектів прогнозування.
Розробка теорії та методології прогностичних досліджень становить 

одне з головних завдань прогностики як науки, яка ставить перед собою 
мету передбачити можливі варіанти розвитку, зміни тих процесів, подій і 
явищ, які означені як предмет і об’єкт дослідження. 

Очікування майбутнього як реалістично орієнтованого прогнозу 
перебуває у центрі уваги прогностики - науки, яка моделює майбутнє. 
Дослідження цього напряму зосереджені в основному на проектуванні 
майбутнього. «Сучасні дослідження майбутнього, - пише О.Князєва, - це 
використання наукових (трансдисциплінарних) методів для дослідження 
майбутнього, побудова різних сценаріїв розвитку, оцінка ймовірності 
здійснення того або іншого сценарію й розуміння конструктивної, творчої, 
активної ролі людини»72 .

Відтак основне завдання прогностики полягає у розвит-
ку спеціальної методології прогнозування з метою підвищення 
ефективності методів і техніки розробки прогнозів. У проблемати-
ку прогностики входить вивчення властивостей прогнозування як 
особливого наукового дослідження, принципів оптимального добо-
ру методів прогнозування, способів оцінки вірогідності прогнозів, 
принципів використання для розробки прогнозів висновків теорії 
ймовірностей, теорії ігор, дослідження операції й інше.

Дослідники В.Глущенко 
та І.Глущенко73 в понятті «про-
гностика» об’єднують і про-

гнозування, і планування. Очевидно, це пов’язано з тим, що прогно-
зування і планування постають різними етапами вирішення одного 
завдання - зниження невизначеності майбутнього в організації. Ними 
обґрунтовується необхідність системного підходу при розробці парадиг-
ми постіндустріальної (інтелектуальної) прогностики, методів управління 
і оцінки ефективності прогностичних досліджень і елементів процесу 
управління. 

Прогностика поділяється на загальну - теоретичну і галузеві - 
прикладні, які, хоча і є її складовими, разом із тим входять у відповідні 
наукові дисципліни, такі як демографічні, соціологічні тощо, тим самим 

Парадигма постіндустріальної 
(інтелектуальної) прогностики

72Князева Е.Н. Конструирование будущего / [Электронный ресурс] Сайт ассоциации футурологов.
Футурология. Прогностика. Моделирование будущего. – Режим доступу:  http://futurologija.ru/bibl/
knyazeva-e-nkonstruirovanie-budushhego/
73Глущенко В., Глущенко И. Парадигма постиндустриальной прогностики: прогнозирование в управ-
лении. – М., 2010. – С.4. 
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утворюючи складні взаємопов’язані комплекси. Така постановка питання 
уможливлює при відповідному теоретико-практичному переосмисленні 
застосування існуючої методології прогнозування у релігієзнавстві як на-
уковому напрямі. Слід наголосити, що прогностика перебуває сьогодні у 
процесі становлення. Її розвиток відіграв важливу роль у вдосконаленні 
методів, проте існують проблеми, які залишаються актуальними й нині.

Осмислення сучасних процесів, маючи потужну школу соціального 
прогнозування, демонструють російські вчені, які досліджують різні аспек-
ти, тенденції, перспективи розвитку Росії74, але їхня увага фокусується 
навколо прогнозування соціально-політичного і економічного розвитку 
самої Росії. Відтак їх здобутки є специфічними і не можуть без відповідного 
переосмислення бути екстрапольованими в українську реальність. 

Водночас досвід України 
як суверенної держави свідчить 
про неможливість реформування 

суспільних відносин у різноманітті їх взаємозв’язків без належного на-
укового обґрунтування, прогностичних передбачень, розвитку новітньої 
методології та теорії суспільних відносин. Такі українські філософи 
і соціологи, як С.Кримський, В.Пилипенко, Ю.Салюк зазначали, що 
«потрібен інститут, який би займався стратегічним прогнозуванням для 
державних та урядових організацій»75. Розробкою цих і вирішенням інших 
питань займається така наукова інституція як Національний інститут 
стратегічних досліджень при Президентові України. Серед основних за-
вдань Інституту зазначаються такі:

- наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив 
суспільно-політичного розвитку України; 

- дослідження проблемних питань економічного, демографічного, 
соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зов-
нішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України;

- дослідження та моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку; 
- наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-пра-

вових актів, державних заходів соціально-політичного спрямування» тощо76.

Розвиток прогнозної сфери
в Україні

74Див., зокрема: Моисеев H.Н. Как далеко до завтрашнего дня. Свободные размышления. 1917–1993 / 
H.Н.Моисеев. – М.: Тайдекс Ко, 2002. - 488 с.;  Назаретян А. П. От будущего к прошлому (размышления 
о методе) / А.П.Назаретян // ОНС. – 2000. – № 3. – С. 142–150; Назаретян А.П. Цивилизационные кри-
зисы в контексте универсальной истории (Синергетика, психология и футурология) / А.П.Назаретян. 
– М.: Персе, 2004. – 239 с.;  Сафронова В.М. Общество будущего: горизонты предсказуемости. – М., 
2005;  Сафронова В.М. Общество будущего: горизонты предсказуемости / В.М.Сафронова ; Россий-
ский гос. социальный ун-т. - Москва : Экон-Информ, 2005. - 197 с. та ін.
75Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов (методологиче-
ский аспект). – К. : Наук.думка, 1992. – С.3.
76Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/presentation.html
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В українській гуманітаристиці розробляється державне прогнозу-
вання та програми економічного і соціального розвитку України, активно 
вивчається і аналізується проблематика політичного прогнозування, яка 
містить такі позиції:

- з’ясування ролі політичного прогнозування, його місця й засобів 
у сучасному політичному розвитку;

- розкриття стратегії й тактики державного прогнозування;
- висвітлення визнаних варіантів соціально-політичного прогнозу-

вання майбутнього;
- інтерпретація основних суспільно-політичних тенденцій розвит-

ку людської цивілізації та ситуації постмодерну77.
Моніторинг праць з прогнозної тематики в українській науковій 

думці, дозволив виокремити кілька напрямків, за якими розвивається 
прикладне прогнозування. Це, зокрема, такі:

- економічний (соціально-економічний)78; 
- політичний (соціально-політичний)79;
- держуправлінський80; 
- законотворчий81;

77Горбатенко В. П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика / В. П. Горбатенко. – К.: 
Генеза, 2006. – 400 с.
78Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: навч. посібник. - 
Суми:Університетська книга, 2001.- 207с.; Мінченко М.В., Чижов Л.П., Фролков А.В. планування та 
прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: підручник. - Суми:Університетська книга, 
2004.- 442с.; Матвієнко В.Я. прогностика: прогнозування соціальних та економічних процесів: теорія, 
методика, практика: навч. посібник. - Київ: Українські пропілеї, 2000.- 484с.; Холден К., Піл Д.А., Томп-
сон Дж.Л. економічне прогнозування: Вступ / пер. з англ. - Київ:Інформтехніка, 1996.- 215с. та ін.  
79Ващенко К.О. Політичний аналіз і прогноз у сучасній Україні: монографія. - Київ:Логос, 2008.- 288с.; 
Динаміка політичного режиму в Україні (прогнозний аспект): аналітична доповідь. - Харків:НІСД, 
2011.- 116с.; Зовнішня політика України - 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети: щорічник 
/ під ред. Г.М.Перепелиці. - Київ:Стилос, 2007.- 272с.; Офсетна політика держав в умовах глобалізації. 
оцінки та прогнози: монографія / за заг.ред. В.М.Бегми. - Київ:НІСД, 2011.- 352с.; Політичне прогно-
зування // політичні інститути та процеси в умовах трансформації українського суспільства: навч. 
посібник / за заг.ред. А.М.Пойченка, В.А.Ребкала. - Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2006.- 416с.; Ребкало В.А. 
Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та процесів: монографія / за заг.ред. М.А.Лепського. - 
Запоріжжя: ЗНУ, 2012.- 428с.; Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Політична аналітика та прогнозування: 
навч. посібник. - Київ:вид-во УАДУ, 2002.- 60с. та ін.
80Прогнозування // Павлов О.І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посібник. - 
Одеса:Астропринт, 2011.- 240с.; Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози / Саєнко Ю.І. 
та ін. - Київ:Ін-т соціології НАНУ, 1997.- 148с.; Дяченко Н. Прогнозування як складова аналітичної 
діяльності органів державної влади // 2000.- 2016.- №4.- С.92; Єльчанінов Д.Б. Системологічний підхід 
до аналізу та прогнозування в державному управлінні // стратегічні пріоритети.- 2009.- №2.- с.82-87; 
Єльчанінов Д.Б. Системологічний підхід до аналізу та прогнозування в державному управлінні // 
стратегічні пріоритети.- 2009.- №2.- с.82-87. Та ін.
81Перспективне законодавство: науково-методологічні засади та прогнозні орієнтири. - Київ:Ін-т 
законодавства ВР України, 2013.- 646с.; Король В.І. Правове забезпечення зовнішньоекономічної 
стратегії України: (теоретико-методологічні та прикладні засади державно-правового прогнозуван-
ня): монографія. - Київ:НДІ приватного права і підприємництва, 2013.- 415с. та ін.
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- демографічний82;
- регіональний83;
- комбінований84.
Зазначені напрямки є важливими для опрацювання прогнозистом, 

оскільки становлять суттєву методологічну базу, яка може бути викори-
стана в релігієзнавчій науці, а також є складовою прогнозного фону, який 
повинен враховуватися при складанні прогнозів щодо розвитку/зміни 
релігійної ситуації і корелюватися сформульованим завданням на прогноз. 

У вітчизняній релігієзнавчій науці прогностична складова не 
представлена в її науково-методологічній цілісності й системності. 
Звичайно, можна аналізувати власні дослідження чи праці колег-
релігієзнавців на предмет того, які конфесійні, державно-конфесійні та 
суспільно-конфесійні перспективи з них вимальовуються і наскільки 
підтверджуються ці перспективи на практиці. Зокрема, у першому томі 
«України релігійної» - «Стан релігійного життя України»85 у післяслові 
Л.Филипович міститься ціла низка прогностичних моментів: про 
довготривалість і динаміку формування сучасного простору; набут-
тя НРТ характеристик трансконтинентального явища; поступове (чи 
стрімке) використання потенціалу українських релігійних організацій у 
міжкультурній, міжнародній, міждержавній комунікації тощо. У другому 
томі цієї серії «Прогнози релігійних процесів України»86 розглядається 
багатоманіття трансформаційних процесів релігійного життя нинішньої 
України тощо, але недостатність прогностичного методологічного базису 

82Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. - Київ:Укр. центр соціальних реформ, 
2006.- 138с.; Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: монографія / за ред. Е.М.Лібанової. 
- Київ:Ін-т демографії та соціальних досліджень Нан України, 2007.- 328с.; прогнозування розвитку 
територій. демографічне прогнозування: методичні рекомендації. - Київ:к.і.с., 2013.- 60с. та ін.
83Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг: навч. Посібник / за заг. ред.: М.М.Білинської. - 
Київ:к.і.с., 2014.- 120с.; Парахонський Б.О., Сотнікова К.В. Кризи та конфлікти: порівняльний аналіз 
та взаємодія (до методології прогнозування загроз національній безпеці) // стратегічна панорама.- 
2007.- №3.- с.119-125; Перепелица Г.Н. Конфликт в приднестровье: причины, прогноз развития и про-
блемы урегулирования. - киев:стилос, 2001.- 148с.; Прогнозування розвитку територій. демографічне 
прогнозування: навч. посібник. - Київ:НАДУ, 2013.- 120с.; Романчук О.К. Перезаснування України: 
статті, публіцистика, прогнози і спостереження (1994-2013). - Львів:Універсум, 2013.- 583с.; Схема-
прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил автономної республіки Крим на період до 2015 року. 
- Київ:РВПС України НАН України, 2005.- 195с. та ін. 
84Сухоруков А.І., Харазішвілі Ю.М. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку 
регіонів України: монографія. - Київ:НІСД, 2012.- 368с.;  Місцеве самоврядування в Україні: проблеми 
і прогнози / Саєнко Ю.І. та ін. - Київ:Ін-т соціології НАНУ, 1997.- 148с. та ін.
85Україна релігійна. Колективна монографія. Книга перша: Стан релігійного життя України / Гол. ред. 
А.Колодний. – К., 2008. – 436 с.
86Україна релігійна. Колективна монографія. Книга друга: Прогнози релігійних процесів України / Гол. 
ред. А.Колодний. – К., 2008. – С.314.
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дозволяє скоріше говорити про передбачення, аніж про прогнози. Отже, 
з необхідністю виникають питання про методологічну базу дослідження 
таких прогностичних розвідок, про правильне використання прогноз-
ного фону, який дозволяє врахувати найбільш вагомі та значущі тренди 
тощо. Така наукова діяльність, ґрунтована на методології й останніх до-
сягненнях прогностики і прогнозування, дає змогу не тільки формулю-
вати прогностичні концепції, теорії, моделі, складати прогнози, а й певні 
можливості для перевірки істинності тих чи інших припущень, керую-
чись, наскільки це можливо в рамках прогнозного завдання, реальним 
перебігом подій. 
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ГЛАВА 4.
ПЕРСПЕКТИВИ РЕЛІГІЇ ЯК ДУХОВНО-СОЦІАЛЬНОГО 

ФЕНОМЕНУ В СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ
ТА ФУТУРИСТИЧНИХ ПРОГНОЗАХ

Знання може занапастити релігію, 
навіть не спростовуючи її догмати, 

а лише не надаючи їм значення. 
Артур Кларк

У попередній главі було проаналізовано особливості футурології 
як загальної концепції майбутнього людства. Методологічно доцільно бу-
дувати відповідь на питання майбуття релігії як духовно-соціального фе-
номену в сучасних концепціях та футуристичних передбаченнях з огляду 
на розуміння футурології як теорії прогнозування соціальних процесів. 
Але в сучасних прогностичних розробках1 релігія не займає чільних 
місць, вона, скоріше, включена в контекст інших геополітичних прогнозів, 
аніж прогнозується окремішно. У таких прогнозах наявне максимально 
органічне поєднання прогностичних чинників, оскільки тут аналітичним 
полем виступає глобальна картина світу, яка включає багаторівневі зміни 
(і зміни в релігійних процесах - лише одна з них) у ретроспективно про-
тяжному й інформаційно насиченому проміжку часу. 

Складність й масштабність питання майбуття релігії як духовно-
соціального феномену вимагає застосування різних дослідницьких 
стратегій - і кількісних, і якісних. «Кількісні» дослідження, орієнтовані 
на вивчення і аналіз масових, соціально-статистичних явиш і процесів, 
а відтак нами використовуються результати соціологічних досліджень з 
різних джерел. Але важливим є і «якісне» дослідження, яке, відповідно до 
установок гуманістичної людиноцентристської методології, орієнтовано 
на суб'єктивне сприйняття мінливої реальності. Кожна із дослідницьких 
стратегій реалізується у відповідності до поставлених завдань. Релігія 
постає одним із найдієвіших факторів, що впливали і продовжують 
впливати на формування долі народів, країн тощо, будучи тісно впле-
теною в структуру соціального життя. Релігійні зв’язки часто виявля-

1Див., зокрема: Букингем Дж. Что дальше? Путеводитель по будущему, составленный специалистами: 
Прогнозы 50 самых влиятельных экспертов Америки / Джейн Букингем (при участии Тиффани Уорд) 
; [пер. с англ. М.Жуковой]. – М. : АСТ: Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. – 351 с.; Фридман Д. Следу-
ющие 100 лет: прогноз событий ХХІ века / Джордж Фридман ; [пер. с англ. А.Калинина, В.Нарицы, 
М.Мацковской]. – М. : Эксмо, 2010. – 336 с.
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ються міцнішими за інші - національні, расові, територіальні чи навіть 
сімейні. Тому питання майбутнього релігії і її місця в житті людей різних 
країн є важливим складником у формуванні геополітичної картини 
світу. Діаграма щодо важливості релігії у репрезентованій вибірці країн, 
засвідчує наступні кількісні показники2: засвідчує наступні кількісні 

Вивчення наведених статистичних даних засвідчує складність у 
виведенні універсальних корелят збільшення важливості релігії чи її змен-
шення у залежності від соціально-економічного розвитку країн. Якщо 
порівняти два крайні показники ставлення до релігії (Ефіопія і Китай), то 
маємо відповідно 98% і 3%. Згідно з класифікацією ООН, Ефіопія входить 
до підгрупи із 45 найменш розвинутих країн, які не спроможні здійснити 
індустріалізацію, подолати вражаючу бідність. Їхня частка в сукупному 
ВНП світу неухильно падає. Ефіопія залишається однією з найбідніших 
держав на континенті та у світі. Близько 30% населення живуть на долар 
у день і менше3. А про Китай все частіше говорять як про майбутній дви-
2Дані з доповіді Дослідницького центру П'ю (Pew Research Center) [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://businessviews.com.ua/ru/personal-life/id/grafi k-dnja-kak-zhiteli-raznyh-stran-otnosjatsja-k-
religii-1058/ 
3Міжнародна економіка : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.Г.Козак, Д. Г.Лук’яненко, Ю.В.Макогон  
та ін. ; за ред. Ю.Г.Козака, Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона [3-тє вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 
2009. – С.16.
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гун світової економіки - він вийшов на друге місце за загальним обся-
гом ВВП у світі після США. Водночас, за даними статистичного бюро КНР, 
близько 150 млн осіб, що становить 10% населення країни, мають дохід 
як і в Ефіопії - менше одного долара на день, тобто перебувають за ме-
жею бідності (за критеріями ООН)4. Америка і Японія, які мають високий 
рівень економічного розвитку, також демонструють різні показники став-
лення населення до релігії - 53% і 11% відповідно. В Україні цей показник 
становить 22%. Перебуваючи за цим показником поруч із такими країнами 
як Італія (26%) і Німеччина (21%), Україна водночас  суттєво відрізняється 
від них за іншими показниками (економічними, соціальними тощо). 

Деякі соціологи передбачають, що з економічним зростанням 
країни все більше людей відмовляються від релігійної ангажованості5. 
Ця закономірність характерна для низки країн, зокрема європейських, 
але незрозуміло, чи є вона універсальною. США - один із винятків: по-
ловина населення демонструє свою релігійність, а економіка - одна з 
найсильніших у світі. Отже, зв’язок між релігійною вірою і забезпеченістю 
не настільки сильний і однозначний, як може видатися на перший погляд. 

Не дивно, що характерною 
відмінністю сучасних прогнозів є те, 
що в них не дається універсальної 
відповіді на запитання про головні 
параметри майбутньої карти-
ни світу і місця в ньому релігії, 
оскільки є різноманітність комбі-
націй різних параметрів (керую-

чих параметрів, параметрів порядку - при критичному значенні яких 
релігійна ситуація спонтанно переходить до нового впорядкованого 
стану, про що йдеться в наступних главах), до того ж, як можна побачи-
ти із наведених нижче прикладів, прогнозна функціональна значущість 
критеріїв, які пропонуються, може змінюватися6. 

Прогнозування релігійних процесів як соціально-ціннісне 
розуміння майбутнього відбувається в різноманітних формах – від простої 
екстраполяції досягнутих результатів діяльності в релігійній сфері до на-
укових концепцій розвитку релігії в контексті загального розвитку людства. 

На відміну від конкретних прогнозів, наприклад у сфері розвитку 
економіки або політики, комплексні прогнози в релігійній сфері виправ-

4Детальніше читайте на УНІАН: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.unian.ua/
politics/508070-chogo-nas-navchit-kitay.html
5The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050 // Pew Research Center,“ The 
Changing Global Religious Landscape ”. - April 2, 2015. – 45 р.
6Модель концептуальної матриці релігійної ситуації розглядається і аналізується в 7 главі.
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довуються слабо, що свідчить про можливість раціональних розрахунків 
тільки окремих тенденцій у процесі розвитку релігії, але неможливість 
створення на науковій основі цілісної перспективної картини буття релігії, 
пояснюваної конкретно визначеною теорією. 

Розвиток релігієзнавчої методології дав змогу виокремити як про-
гнозування та управління саме релігійну ситуацію, оскільки вона є кон-
центрованим вираженням всього комплексу релігійних проявів у їх 
взаємозв’язку та взаємозумовленості в контексті існуючого соціального се-
редовища. Це актуалізує розробку методології відповідного філософсько-
релігієзнавчого дослідження релігійної ситуації, узагальнення досвіду й 
вдосконалення методів її регулювання (менеджменту). Однією з осново-
положних умов наукової коректності у здійсненні прогнозів релігійної 
ситуації (і на глобальному, і на локально-регіональному рівнях, про що йти-
меться вже в наступних главах) є усвідомлення того, що прогноз не можна 
ототожнювати із прагненнями передбачити всі можливі деталі майбут-
нього, детерміновані великою кількістю факторів, зокрема різнорівневою 
конструкцією релігійної ситуації (метарівень, макрорівень та мікрорівень - 
про що йтиметься в наступних главах), а також специфічними чинника-
ми, що опосередковують досліджувані феномени. Тому закони, які лежать 
в основі змін релігійної ситуації, можуть мати ймовірнісний характер, а 
прогностичні висновки найкоректніше формулювати як тенденції або 
варіативні моделі майбутніх станів релігійної ситуації. Чому саме моделі, а 
не теорії? Відповідь можна віднайти у твердженні С.Лема: «Модель схожа з 
теорією в тому відношенні, що вона не враховує низки змінних, які визна-
чаються для даного явища неістотними»7. Відтак у подальшому викладі ми 
розглянемо детально модель релігійної ситуації, її схему і пояснення до неї.

Прогнозування можна розглядати як процес формотворення 
сценаріїв або моделей цивілізаційного розвитку на основі переробки 
різноманітної соціальної інформації. Блоки цієї інформації можуть за-
стосовуватися для прогнозування в різних галузях одного й того самого 
суспільства, а також і цивілізаційного розвитку різних країн та етносів. 
Отже, одним із найпоширеніших методів при побудові довгострокових (а 
футуристичні передбачення такими і є) прогнозів розвитку такої складної 
соціальної системи, як релігійна, є метод написання сценаріїв. Засто-
совувана методологія включає два основних методологічних прийоми: 
аналіз і узагальнення прогнозів, виконаних іншими авторами, і побудова 
ймовірних сценаріїв розвитку майбутнього релігії. Такий методологічний 
прийом було застосовано у прогнозі Дж.Ф.Коутса, Дж.Б.Махафі і Є.Хайнса 
«2025: сценарії розвитку США і світової спільноти під впливом науки і 
7Лем С. Сумма технологий / С.Лем; пер. с пол. – М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 
2002. – С.370.
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технологій»8. Важливим також є метод сканування літератури (наукової, 
фантастичної, утопій тощо), який, поряд з іншими, було використано у 
прогнозах нових технологій, підготовлених спеціалістами з університету 
ім. Дж.Вашингтона9. 

Розмаїття відповідей на пи-
тання про існування релігії в май-
бутньому (чи - майбутнього релігії) 
передбачає різноманітні сцена-
рії, які варіюються від заперечен-

ня релігії до спроб обґрунтувати необхідність існування останньої на 
рівні духовному, практичному і природничо-науковому. Такі сценарії є 
описовим відтворенням можливої майбутньої картини світу в цілому 
або різних сфер соціально-політичного життя тієї чи іншої країни чи 
галузі діяльності. Звичайно, процес глобалізації вивчається сьогодні в 
економічних, соціальних, культурно-цивілізаційних, науково-технічних 
та інших аспектах. Однак, як зазначають Г.Фетисова та В.Бондаренко, «гло-
бальне суспільство постає сьогодні як об’єднання з нестійкою траєкторією 
розвитку, не суворо прогнозоване і контрольоване і з характеристиками 
високого рівня невизначеності»10. Тому методологія написання сценаріїв 
видається найоптимальнішою і широко застосовуваною, що й зумовлює 
виокремлення останніх як об’єкта для дослідження й аналізу. Їх розгляд 
дозволяє виявити спектр можливих конфліктних ситуацій як основи для 
завчасного реагування суспільства. Такі моделі дають змогу не тільки 
усвідомити характер варіантів подальшого розвитку релігійної системи, а 
й оцінити роль і значення факторів, що визначають причини виникнення 
та напрям розвитку майбутніх подій11. 

Згідно з принципом альтернативності, написання сценаріїв 
передбачає три можливості розвитку подій:

- оптимістичний сценарій;
- песимістичний сценарій;
- найбільш імовірний, що знаходиться між двома крайніми випадками.
Методологія такого підходу не передбачає оціночних суджень. Тут 

йдеться, скоріше, про можливі вектори зміни стану досліджуваного явища - 

8Прогнозирование будущего: новая парадигма / [под. ред. Г.Фетисова, В.Бондаренко]. – М. : ЗАО «Из-
дательство «Экономика», 2008. – С.60.
9Там само. – С.61.
10Там само. – С.237.
11Титаренко В.В. Будущее религии: расцвет или упадок? / В. В. Титаренко  // Новое поколение. –  2014. –  
№ 8 (23) – С. 8–9.; Титаренко В.В. Оптимістичні та песимістичні сценарії майбутнього релігії в сучасних 
футуристичних концепціях / В. В. Титаренко // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: 
Чернівецький нац.ун-т, 2012. – № 1 (7). – С. 5–13; Титаренко В.В. Прогнозні сценарії трансформації 
релігії: спектр можливих станів / В.В.Титаренко // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні 
взаємовпливи, міжконфесійні взаємини: Матеріали наук. конф. – Галич, 2013. – 475 с. – С. 186–194.
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релігії, де оптимістичні та песимістичні сценарії означають, відповідно, 
абсолютизацію значення досліджуваного явища чи остаточне його зни-
щення. Пояснити це можна прагненням футурологів-прогнозистів 
відмежуватися, з одного боку, від містичних пророцтв, а з другого - від 
релігійної есхатології. 

Наразі ми не ставимо за мету оцінювати методології сценарного 
прогнозування, застосовані в самих аналізованих концепціях щодо май-
бутнього релігії. Це пов’язано з тим, що і світова, й вітчизняна практика 
прогнозування засвідчує проблемність вибору такої методології, особливо 
на довготривалу перспективу. Досягнути задовільної точності прогнозів 
досить складно навіть на середньострокову перспективу, не говорячи 
про ще менші проміжки часу, відтак концепції, що характеризуються 
наддовготерміновим періодом (більше 50 років), прагнуть охопити пер-
спективу, де очікуються наскільки вагомі якісні зміни в самій структурі 
релігії, що можна говорити лише про загальні перспективи її розвитку як 
суспільного феномену. 

Відтак об’єктом аналізу цього параграфу є сучасні концепції май-
бутнього релігії/релігій, їх особливості, типологія, а також можливий век-
тор реалізації.

Оскільки в основу обґрунтування концепцій різними дослідниками 
покладено різну аргументацію, пропонуємо поділити останні, за осново-
положним принципом, на такі:

- утилітаристські; 
- умовно-природничі;
- раціональні;
- універсалістські;
- релігійно-етичні.

Логічно спершу звернутися 
до розгляду основних тенденцій 
розвитку релігії, викладених у кла-
сичних соціологічних концепціях, 
оскільки: 1) концепції означують 

той прогнозний горизонт, тобто граничний період, у якому прогнози, 
озвучені класиками, визначаються (чи повинні визначатися) із заданою 
точністю; 2) відображення цих концепцій у сьогоденні - в новітніх мо-
делях підтверджує функціонування контуру зворотного зв’язку в процесі 
пізнання й прогнозування (див. мал. 1). Ця послідовність прогнозування 
(як і передбачень) відображає циклічність пошуків можливих варіантів 
відображення реального світу в моделях. Тому концепції майбутньо-
го релігії, як вже зазначалося, відрізняються за вектором (оптимістичні, 

Тенденції розвитку релігії 
у класичних соціологічних 

концепціях та їх відображення 
у сучасності
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песимістичні) та засадничими позиціями (утилітаристські, умовно-
природничі, раціональні, універсалістські, релігійно-етичні).   

Мал.1. Послідовність прогнозування

О.Конт, К.Маркс і М.Вебер розгортають песимістичний сценарій роз-
витку майбуття релігії, оскільки вказують на її занепад. Відомий соціолог 
релігії В.Гараджа детально проаналізував існуючі соціологічні концепції, 
тому ми зупинимося на них лише у міру необхідності в контексті наших 
дослідницьких завдань. 

В попередній главі ми аналізували позицію О.Конта щодо наукового 
передбачення («бачити, щоб передбачити») - в контексті розвитку пара-
дигм бачення майбутнього. Тут ми зупинимося на поглядах О.Конта, які 
є визначальними для формування певного напрямку концепцій майбут-
нього релігії. 

За О.Контом, існувала необхідність формування суспільного ідеалу, 
який виходив би за рамки вже існуючого (ідеалу) й здатен був би надихати, 
пробуджувати, спонукати до альтруїзму, жертовності та шляхетності. Та-
ким об’єктом релігійного вшанування, за визначенням О.Конта, має стати 
майбутнє, а саме - той стан, до якого прагне і заради якого існує людина - 
чи то рай, чи мокша, чи нірвана, тобто ті стани, які є вищими ідеалами для 
віруючого.

Можна стверджувати, що такі ідеї лежать в основі блоку релігійно-
етичних концепцій щодо майбуття релігії. У наш час найближчи-
ми до поглядів О.Конта є представники східних релігій, але з іншим - 
оптимістичним сценарієм можливого розвитку релігії. Так, відомий 
індуїстський філософ С.Вівекананда зазначав: «Релігія постає як спроба 
людини вийти за межі чуттєвого сприйняття і досягти духовного ідеалу. 
Тобто релігія не втрачає свого потужного мотиваційного фактору - весь 
етичний потенціал людини, її прагнення повинні мати кінцеву мету. В 
окремих випадках людина нерелігійна, звичайно, може залишатися мо-
ральною, але людина потребує ідеалу, оскільки етична поведінка не 
виступає самоціллю, а лише засобом для досягнення мети. Релігія дає 
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12Гараджа В. Социология религии : учеб. пособие для студ. и аспир. гуманит. спец. / 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С.302–319.
13Четыре йоги / Вивекананда. – М. : Эскимо, 2009. – С.280.
14Гьяцо Т. Этика для нового тысячелетия / пер. Т.Голубевой ; отв. ред. А.Терентьев. – Центр тибетской 
культуры и информации. – 2001. – С.220.

людині такий ідеал для духовного зростання»12. Підсилене звучання такої 
тези можемо зустріти в працях Далай-лами XIV, який наголошує: «Не-
залежно від того, віруючою є людина а чи ж ні, їй все одно потрібні такі 
духовні якості, як любов і співчуття, терпіння, терпимість, здатність про-
щати, скромність тощо. Водночас [мені] варто пояснити, що ці якості знач-
но краще розвиваються в релігійній практиці… Релігія може відігравати 
особливо важливу роль у тому, щоб заохочувати людей виховувати в собі 
почуття відповідальності за інших і розуміння необхідності моральної 
дисципліни»13. Представники релігійно-філософської думки Сходу (зреш-
тою, як і представники будь-якої релігії) передбачають оптимістичний 
сценарій розвитку релігії, відводячи їй роль потужного мотиву й рушійної 
сили на шляху вдосконалення людини.   

Така позиція зумовле-
на, в першу чергу, належністю 
до релігії й власною релігійною 
вірою. Орієнтація лише на мораль-
ний потенціал релігії не гарантує 

оптимістичного вектору майбутнього релігії. Підтвердженням цієї тези 
можуть слугувати дослідження британськими вченими кореляції моралі 
й моральної цінності людини з релігією в сучасному суспільстві. Вчені 
дійшли висновку, що мораль і моральні цінності людини в сучасному 
суспільстві не пов’язані з релігією. І.Шторм, спеціаліст у сфері соціальних 
досліджень методів і статистик Університету Манчестера, зазначає: «В 
останні роки релігія втратила свої позиції в низці європейських країн. 
Кожне наступне покоління менш релігійне за попереднє, тож нас цікавило 
питання, чи слід нам очікувати падіння моральності»14. Результати 
дослідження засвідчили, що релігія пов’язана лише з деякими моральними 
цінностями, і цей зв’язок простежується лише в релігійних країнах, жителі 
яких не довіряють державі. Учасникам опитувань, які проводилися в 48 
європейських країнах у період з 1981 по 2008 роки, ставили запитання: як 
часто вони могли виправдати різну спірну поведінку? У висновку гово-
риться: «Сьогодні більшість європейців готові виправдати поведінку, що 
йде врозріз із традиціями, але ставлення до порушення закону й нанесен-
ня шкоди іншим не змінилося. Зі зменшенням релігійності в Європі зрос-
ло сприйняття власного погляду на речі, пов’язані із сексуальністю і роди-
ною. Кожне нове покоління все ліберальніше в цих питаннях. Одночасно 

Чому моральний потенціал 
релігії не гарантує 

оптимістичного вектору
її майбутнього 
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немає ніяких доказів, що моральні цінності стали більш корисливими або 
антисоціальними»15. У питанні співвідношення моралі й релігії пошле-
мося і на працю Р.Доккінза «Бог як ілюзія». У главі 7 ««Священна» книга 
та мінлива мораль Zeitgeist»16 він неоднозначно стверджує і аргументує 
позицію, що релігія аж ніяк не є джерелом моралі й моральності. 

Взагалі в роздумах но-
сіїв східних релігій звучать 
антиглобалістичні ідеї, на пер-
ший погляд, протилежні мульти-
культуральності, оскільки йдеть-

ся про те, що людина повинна розширювати своє розуміння духовності. 
Така позиція означає відмову від сектанства й націоналізму в релігії. 
Натомість домінує твердження про те, що релігійні ідеали майбутнього 
повинні включати в себе те велике і значиме, що можна універсалізувати. 
Зі слів Махатми Ганді, всі релігії більшою чи меншою мірою істинні і є, 
по суті, різними шляхами, що ведуть до однієї мети. Але при цьому він 
зазначає, що «на землі не може утвердитися… якась одна віра. Тому я й 
намагаюся знайти в усіх релігіях певне спільне начало і виховати в лю-
дях терпимість одне до одного»17. Отже, не йдеться про створення певної 
надрелігії, а скоріше про те, що духовність повинна поставати відкритою 
системою з можливостями подальшого розвитку. На цей аспект ми вка-
зували й у главі 2, в контексті формування нових релігійних напрямів 
на основі інтеграції релігійних вчень Заходу і Сходу. Цікавим є приклад 
священика Англіканської Церкви, який прийняв індуїзм, але це не стало 
перешкодою для нього у продовженні здійснення богослужіння в церкві. 
Йдеться про те, що преподобний Девід Харт отримав посвяту в Індії й 
під іменем Ананда щодня благословляв громаду вогнем, запропонова-
ним Нагу - божеству-змієві. Преподобний регулярно читав Гаятри, по-
клонявся Ганешу в храмі Тхіруванантхапурам (штат Керала). По повер-
ненню в Англію він продовжив ліцензію на богослужіння у своїй єпархії. 
Харт не відмовлявся від християнства. Він позиціонує себе прихильни-
ком релігійного плюралізму. Нещодавно преподобний опублікував книгу 
«Торгівля релігією: глобальна релігія в епоху швидкісних змін». Сам Харт 
займає пост секретаря Всесвітнього Конгресу Віри (Secretary of the World 
Congress of Faiths) - міжконфесійної організації, що виступає за релігійний 
плюралізм. Преподобному особливо сподобалося в індуїзмі те, що там 
15Storm I. Morality in context: A multilevel analysis of the relationship between religion and values in Europe 
// Politics and Religion First View (2016). – March 2016. – Р. 111–138.
16Там само.
17Доккинз Ч. Бог как иллюзия / пер. с англ. Н.Смелковой. – М.: КоЛибри, 2008. – 560 с.
  Ганди М.Махатма Ганди / [пер. с англ. В.Ахтырской]. – СПб. : Азбука, Азбука – Аттикус, 2016. – 256 
с. – С.7.

Універсалізація релігії:  
можливе й неможливе. 
Альтернативні підходи

й розуміння 



116

визнається божественність Ісуса й те, що індуїзм - терпима і відкрита 
релігія.

З філософської точки зору Харт розглядає релігії як культурні кон-
структи. Він вірить, що його прийняття індуїзму буде прочитано в дусі 
діалогу і пошуку, що життєво необхідно для сучасної духовності: «Ми жи-
вемо у світі релігійного плюралізму. Бог один, неважливо, де йому скла-
дають молитви». Але в Англіканській Церкві неоднозначне ставлення 
до вчинку Харта. А відтак, різною може бути й реакція18. Подібні думки 
висловлює й індійський гуру і йогин Свамі Шивананда Сарасваті, зазна-
чаючи, що «всі релігії є одним ученням божественного життя… Основа 
чи основи всіх релігій одні й ті самі. Існуючі відмінності є відмінностями 
не-першого порядку. Конфліктуючі точки зору виникають із викривлено-
го уявлення і потлумачення істин, зумовлені упередженнями, відсутністю 
чистоти серця й витонченості інтелекту…»19.

Утверджуються думки (їх ми також розглядаємо й аналізуємо), що 
релігії поступово починають відмирати, але вихід релігії за межі корпусу 
священнослужителів, культових місць, ритуалів, книг тощо може означа-
ти наближення до якоїсь універсальної духовної концепції. Ідеї братер-
ства релігій у таких релігійно-філософських твердженнях представників 
східних релігій постають утопічно-ідеалістичними. В умовах поглиблення 
процесу глобалізації щодо майбутнього релігії в зазначеному контексті 
можна говорити про протистояння двох основних тенденцій цього про-
цесу, таких як взаємопроникнення елементів різних релігій, їх певну 
«конвергенцію», а також про спротив універсалізації, уніфікації й різним 
релігійним і нерелігійним «запозиченням», який супроводжуватиметься 
зростанням фундаменталізмів і консервативних рухів, про що зазначає у 
своїх дослідженнях В.Єленський20.

Ідеї, близькі до антиглобалістських, можна віднайти і в працях низки 
дослідників релігії. Про повернення до духовності як запоруки існування 
релігії йдеться у працях французького дослідника М.Малерба, який, роз-
гортаючи свої гіпотези майбутнього релігії, зазначає: «Можна вважати, що 
певна інтернаціоналізація культури фатально призводить до усереднення 
змістовного наповнення різних релігій. Відбудеться перехід від нинішньої 
ситуації, коли кожна культура пов’язана з тією або іншою формою релігії, 

18Портал Теософского сообщества. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://chelas.net/forums.
php?m=posts&q=271 
19Sri Swami Sivananda. The unity that underlies all religions [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
http://www.dlshq.org/religions/unirel.htm 
20Єленський В.Є. Прогноз глобальних тенденцій релігійних змін у світі ХХІ століття та їхніх імплікацій 
в українському контексті. Україна релігійна : колективна моногр. : у 3 кн. – К., 2008. – №48. – Книга 
друга: Прогнози релігійних процесів України. – К., 2008. – С. 314–339.
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до більшої свободи вибору, коли вибір кожного може здійснюватися на 
основі зіставлення пропонованих віровчень»21. 

Відомий іспанський та американський соціолог релігії Х.Казанова, 
стверджуючи, що релігія трансформуватиметься, бо їй доведеться 
відповідати на кризові виклики22, зазначає також, що нові транснаціональні 
ідентичності, з’являючись, найімовірніше, знову-таки будуть пов’язані зі 
старими цивілізаціями і світовими релігіями. У цьому він вбачає заслу-
гу автора тези про «зіткнення цивілізацій» С.Ґантінгтона, яка полягає в 
усвідомленні зростаючої значущості культурних систем і цивілізацій у 
справах світу23. 

Цікаво, що французький філософ кінця ХІХ ст. Ж.М.Гюйо заперечує 
релігію майбутнього, як заперечує «алхімію майбутнього» чи «астрологію 
майбутнього». Але продукована ним іррелігійність, яку він розглядає як 
«заперечення будь-якої догми, будь-якого традиційного й надприродного 
авторитету, будь-якого одкровення, чуда, міфа, церковного звичаю…» не 
є антирелігійністю, як може здатися на перший погляд. Навпаки, зазначає 
філософ, іррелігійність майбутнього здатна буде зберегти в релігійному 
почутті все, що було в ньому найцінніше - з одного боку, захоплен-
ня космосом і тими безкінечними силами, які в ньому розвиваються, 
а з другого - пошук ідеалу не тільки індивідуального, а й соціального і 
навіть космічного, що переважає існуючу реальність24. Тобто йдеться про 
звільнення релігії від догматичності, а іррелігійність (релігійна аномія, 
релігійна незалежність, релігійний індивідуалізм) сприймається як вища 
ступінь розвитку релігії та цивілізації.  

Нові релігії найчастіше намагаються набути вигляду простих ре-
форм, повернення до суворості давніх настанов і заповідей, аби убезпечити 
себе від дискредитації через невизнання принципу авторитету. Але, незва-
жаючи на це, як стверджує Ж.М.Гюйо, будь-яка нова релігія наносить удар 
по принципу повернення до будь-яких «джерел» і початкових авторитетів, 
постає в дійсності рухом до остаточного вивільнення від будь-якого авто-
ритету. Таким чином, ця внутрішня потенція релігії шляхом поступового 
руйнування всіляких догматичних вірувань може призвести до остаточ-
ного зникнення релігії. Ця ідея може бути покладена в основу синергетич-
ного розуміння релігії як системи, здатної до самоорганізації.

Так, ідеї про релігійну єдність, про виникнення якоїсь єдиної 
«релігії майбутнього» зазнають справедливої критики. Прагнення до 
21Малерб М. Религии человечества / М.Малерб. – М.; СПб., 1997. – С.484.
22Казанова Х. Епоха секуляризму // Український тиждень. – №33(301). – 16–22.08.2013. – С. 26–28.
23Casanova Jose. Religion, the New Millennium, and Globalization (2000 Presidential Address) // Sociology of 
Religion, 2001. – Winter. – Vol. 62. – №.4. – Р.430. 
24Гюйо Ж.М. Иррелигиозность будущего : пер. с фр./ [под ред. В.М.Фриче] ; изд. 2-е. – М. : Книжный 
дом «Либроком», 2011. – С.10.
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універсальності, з одного боку, притаманне всім великим релігіям, але дог-
матичний і міфічний елементи не здатні навіть в еластичній формі симво-
лу узгоджуватися з тією універсальністю, до якої вони прагнуть.

Прогресивні погляди висловлювалися Ж.М.Гюйо, зокрема, 
підтвердження актуального нині постулату «Єдність у багатоманітті» 
відображається в його ідеї релігійної аномії, де він говорить про те, що 
«будь-який прогрес повинен йти від однорідного до різнорідного і шукати 
ідеальної єдності в зростаючому багатоманітті»25. Майбутнє релігії вбача-
лося в індивідуалізмі та релігійній аномії, де викристалізовується людсь-
кий ідеал і не заперечуються ані різні асоціації чи федерації, ані прогре-
сивне й вільне зближення умів у сфері найбільш загальних гіпотез.

Отже, відповідно до викладених ідей і гіпотез, логічно виникає 
питання можливого еклектизму - своєрідного напряму, який поєднує 
різні релігійні вірування. Відтак, у сучасних умовах це може видатися 
малоймовірним на Заході, де релігійні переконання традиційно досить 
чітко означені, але цілком прийнятним на Сході, де сповідуються одночас-
но кілька різних релігій. Наприклад, «ребусинто» в Японії, релігійний син-
кретизм у Китаї тощо. Трансформація релігії може відбуватися в подаль-
шому від синкретизму релігії до її універсалізації - як один із векторів 
розвитку релігії в майбутньому (на прикладі НРТ, які намагаються син-
кретично поєднати вчення, притаманні християнському дискурсу, і вчен-
ня Сходу, або ж прагнуть до їх універсалізації). 

Водночас взаємопроникнення релігійних традицій може посилюва-
ти й ізоляціоністсько-фундаменталістські хвилі, адже деякі релігії беззасте-
режно відкидають саму можливість навіть елементів взаємопроникнення. 
Ці релігії, де етнічні, культурні й конфесійні рамки практично повністю 
збігаються, блокують можливість ерозії сформованого ними етнокультур-
ного простору, ідентичність якого не визнає сторонніх впливів. Серед та-
ких релігій найпомітнішими є сінто та іудаїзм.

Російський дослідник В.Шутов зазначає: «Другий напрям або дру-
гий шлях (релігійної динаміки. - Т.В.) є шляхом зростання духовності, 
на основі чого з часом вдається сформувати новий або оновлений ком-
плекс релігійних ідей. Такого роду рухи призводять або до відокремлення 
модернізованого вчення від початкового, або до поступової модернізації 
«старої» релігії, або до народження нової»26. Про необхідність зміни спо-
собу життя, а також культурної, організаційної, політичної, духовної 
революції говорить і відомий експерт і антиглобаліст Дж.К’єза27.
25Там само. – С.12.
26Шутов В.Н. Анатомия мировых религий: Прошлое, настоящее, будущее. – М. : Этерна, 2009. – С.525.
27Эксперт: этим миром правят девять человек. Інтерв’ю з депутатом Європарламенту Джульєтто К’єза 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://vlasti.net/news/119185.
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Однак варто реально дивитися на навколишній світ і розуміти 
ймовірнісність продукованих концепцій. Навіть якщо спиратися на 
припущення про те, що релігійний розвиток різних культур не слід 
розглядати як конфронтаційний, важко все ж заперечити можливість 
продовження цивілізаційного й культурного суперництва. Скажімо, 
відомі сьогодні політики А.Меркель і Н.Саркозі визнають, що політика 
мультикультуралізму не виправдала себе. Оскільки населення Європи 
старішає, влада змушена завозити емігрантів, а останні, особливо мусуль-
мани, не мають бажання асимілюватися. Відтак соціальна та релігійна 
напруга зростає. Але деякі експерти не підтримують ідею провальності 
мультикультуралізму. Той же Дж.К’єза вважає, що небезпека ісламського 
фундаменталізму - це ніщо інше як винахід США, так само, як і ідея 
про можливість експорту демократії, яка не виправдала себе в Іраку й 
Афганістані, так само як і помилкова переконаність Заходу в тому, що всі 
народи і країни мають проходити той самий шлях розвитку, що й вони. 
Відтак, такі ситуації підтверджують тісну пов’язаність релігії та політики, 
їх взаємовплив у житті світової спільноти.

Критикуючи концепцію 
О.Конта щодо занепаду релігії, 
Е.Дюркгейм зазначав: «О.Конт 
забуває важливу обставину, що 
релігії ніколи не виникали як ре-
зультат свідомих зусиль людини, 

вони ніби траплялися самі по собі, як породження соціального життя 
людей. Релігія менш за все схожа на раціональну конструкцію». Але су-
часне академічне релігієзнавство виокремлює такі новітні релігійні утво-
рення, які типологічно означуються як «синкретичні», «синтетичні» або 
«штучні», що характеризує спосіб їх походження. Відтак, логічно виокре-
мити раціоналістичні концепції, що спираються на уявлення про розум 
як основу цілеспрямованої діяльності людини у творенні «нової релігії». 
Звичайно, подальше функціонування таких релігійних новоутворень у 
суспільстві прямо залежить від їх затребуваності останнім. До прикладу, 
виникнення Великого Білого Братства (ВББ) - нашого вітчизняного про-
дукту, в першу чергу пов’язують з особою Юрія Кривоногова - кандида-
та технічних наук, чоловіка «Живої Богині» - Марії Деві Христос, який 
створив еклектичне вчення із міксу кришнаїзму, езотерики і християн-
ства. Але в 90-х роках поява такого «пасіонарія» (беремо це слово в лапки 
свідомо, залишаючи поза дужками всі умови його появи) зумовлена була 
й непростими обставинами і суспільним запитом - на зламі епох, у період 
соціальної нестабільності та невизначеності цей рух мав певний успіх 

«Синкретичні», «синтетичні» 
або «штучні» релігії як 

продукт цілеспрямованої 
діяльності людини в процесі 

релігієтворення   
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на теренах України, але у подальшому - реакція суспільства змінилася у 
відповідь на епатажні дії очільників ВББ та їх прихильників28. Натомість 
харизматичні громади, які поставали також у період соціальних потрясінь, 
не тільки змогли «вижити», а й інституалізувалися - і перейшли на якісно 
інший рівень функціонування. Історія людства знає подібні спалахи 
релігійних новоутворень, які виростали у зламні історичні періоди, на-
буваючи відповідної часу форми29. Отже, такий механізм релігієтворення 
ймовірний і в подальшому. Впевненість у ймовірності такого розвитку 
подій можна віднести до ймовірнісних сценаріїв майбутнього релігії, хоча 
й розглянутого на локальних прикладах.

Занепад релігії як сценарій 
її майбутнього позитивістська 
наука пов’язувала з розвитком 
освіти й природничих наук. Су-
часна людина, озброєна новими 

знаннями і новітніми технологіями, не потребує пояснення світу через 
його божественне походження, як зазначає впливовий теолог сучасності 
Д.Бонхоффер. Існують соціологічні дослідження, які підтверджують 
песимістичні прогнози щодо релігії, вказуючи, що під впливом науки 
віра в традиційного Бога скоротилася за останні три століття майже на 
третину. Можна погодитися з християнським апологетом Т.Дж.Келле-
ром у тому, що світ поляризується навколо релігії30, стає одночасно й 
більш релігійним і менш релігійним. Т.Гаврилюк, яка досліджувала над-
природне, що власне й становить сутність релігії, зокрема, зазначає: «Для 
сучасної людини важливим постає індивідуальне, наукове осмислення 
історії, моралі, структури всесвіту, людини, сенсу її буття. Очевидним є 
пошук нової ідеї надприродної реальності - Бога. У цьому сенсі спектр 
уже заявлених релігійних концепцій настільки багатоманітний, що здат-
ний задовольнити духовні пошуки заледве чи не всіх верств населен-
ня»31. Маємо численні приклади впливів науки на релігійні переконання 
сучасних видатних науковців та зворотних впливів релігійних переко-
нань вчених на сприйняття ними своєї наукової діяльності. Такий блок 
концепцій ми виокремлюємо в «умовно-природничий» щодо майбутньо-
го релігії, оскільки у своїй аргументації автори як песимістичних, так і 

28Гринько В.В. Велике Біле Братство як неорелігійний феномен  : дис... канд. філос. наук : 09.00.11 / 
Гринько Валерій Володимирович; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 1998. – 228 с.
29Титаренко В.В. Християнський харизматизм як релігійне явище : дис... канд. філос. наук : 09.00.11 
/ Титаренко Віта Володимирівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 2003. – 186 с.
30Келлер Т. Разум за Бога: Почему среди умных так много верующих / Т.Келлер; пер. с англ. У.Сапциной. 
– М.: Эксмо, 2012. – 416 с. 
31Гаврилюк Т.В. Ідея надприродного в історії та сучасності. – К., 2008. – С.155–156.

Вплив науки на віру 
в традиційного Бога. 
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сценарії майбутнього релігії  
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оптимістичних прогнозів спираються на досягнення природничих наук. 
Відомий фізик-теоретик С.Хокінг у своїй праці «Коротка історія часу від 
великого вибуху до чорних дір» (A Brief History of Time From the Big Bang to 
Black Holes, 1988) допускав участь Бога у створенні всього сущого і зазна-
чав: «Уявлення про розширення Всесвіту не виключає творця, але обмежує 
можливу дату його творення»32. Сьогодні ж він змінив свою точку зору, і 
в праці «Великий задум» (The Grand Design, 2010) заперечує твердження 
Ньютона про те, що Всесвіт не міг виникнути з хаосу. З його слів, Великий 
вибух, після якого виник Всесвіт, є результатом дії фізичних законів, а не 
унікальним збігом, яке можливе за фантастичного збігу обставин. Цікаво, 
що залишаючись атеїстом, С.Хокінг у листопаді 2016 р. виступив у Римі на 
пленарному засіданні академії наук Ватикану, присвяченому темі: «Наука 
і сталий розвиток: вплив наукового знання та технологій на суспільство 
й навколишнє середовище», де відбулася його зустріч із Папою Римським 
Франциском. Якраз там відомий учений представив свою доповідь про 
зародження Всесвіту. Як зазначив при цьому Папа Франциск: «Ми бачи-
мо надихаючі ознаки того, що людство готове до того, щоб взяти на себе 
відповідальність за турботу про загальне благо й переродитися дружним 
і згуртованим»33.

Коментуючи висловлювання С.Хокінга про зародження Всесвіту, 
російський вчений В.Журавльов вважає, що питання існування чи 
неіснування Бога - «це  питання, при точній відповіді на яке, чи позитив-
но (так, Бог є), чи ж негативно (ні, Бога немає) ви, як не гучно це прозву-
чить, самі стаєте Богом. Визначивши, що він, припустімо, є, ви вже будете, 
швидше за все, знати – де він є, у якій формі він є, будете знати, яка в нього 
мета, чим Бог відрізняється від матерії, що вільний робити тощо. Так само, 
визначивши, що його немає, ви винесете вердикт, що знаєте абсолютно 
все про навколишній світ. Тому що не буде більше непояснених сутно-
стей, за якими може ховатися Бог. Не буде більше метафізики, одним сло-
вом, - і наука стане мертва в ту ж саму мить»34. Такі твердження науковців 
недвозначні в озвученні сценаріїв майбутнього розвитку релігії й можуть 
належати до ймовірнісних сценаріїв майбутнього релігії.

З новими досягненнями у сфері науки блок концепцій з умовно-
природничою основою поступово розширюється. Дійсно, в науковому 

32Хокинг С. Краткая история времени от большого взрыва до черных дыр (Глава 1. Наше представление о 
Вселенной) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.x-libri.ru/elib/hwkng000/00000003.htm#a4
33Папа Римский Франциск благословил Стивена Хокинга в Ватикане [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://112.ua/glavnye-novosti/papa-rimskiy-francisk-vstretilsya-so-stivenom-hokingom-v-
vatikane-356519.html 
34Подорванюк Н. Хокинг смотрел на Бога как Эйнштейн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.gazeta.ru/science/2010/09/03_a_3414578.shtml
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світі - в генетиці та психогенетиці набирає обертів думка про те, що в 
самій людській природі - на рівні генів - закріплена здатність до віри35. 
Однак абсолютизувати такий підхід теж не варто. Наприклад, Р.Доккінз (у 
минулому віруючий, а тепер - атеїст), біолог-еволюціоніст за професією, 
автор світового бестселера «Бог як ілюзія», нажив собі опонентів в особі 
релігійних діячів, коли написав цю працю. Фактично, осмисливши про-
цес еволюції досить глибоко і доводячи творчу й егоїстичну поведінку 
генів (Р.Доккінз «Егоїстичний ген»), Р.Доккінз почав доводити, що гіпотеза 
про присутність Творця в цій сфері є зайвою. Його постійним опонен-
том є інший вчений із світовим ім’ям - Ф.Коллінз, атеїст у минулому, нині ж - 
віруючий лікар-генетик, керівник проекту геному людини. І кожен із вче-
них доводить, що інший помиляється у зміні свого світогляду. Отже, тут 
можемо констатувати віяло бачень - від песимістичних (Р.Доккінз) до 
оптимістичних (Ф.Колінз), а також можливу кардинальну зміну поглядів 
на основі наукових досягнень. 

Отже, погляди і концепції щодо релігії та її майбутнього, 
ґрунтовані на природничих науках, можуть бути як оптимістичні, так і 
песимістичні. Але сама наявність таких опозицій опосередковано вказує 
на те, що пошуки доказів об’єктивного існування Бога не закінчені, а 
відтак, допоки вони триватимуть у майбутньому - існуватимуть і різні 
форми релігії. 

У песимістичних прогнозах щодо перспектив існування релігії, ви-
кладених у теорії зникнення релігії К.Маркса, релігія розглядається як 
одна з форм «хибної свідомості», що прикриває ілюзіями насилля над 
людиною і експлуатацію однієї людини іншою. Загальновідоме й широко 
цитоване «опіумне» визначення релігії є цьому підтвердженням. У вступі 
до праці «До критики гегелівської філософії права» К.Маркс (1818–1883) 
писав: «Релігія це зітхання пригнобленої тварі, серце безсердечного світу, 
подібно до того як вона - дух бездушних порядків. Релігія є опіум наро-
ду»36. Фактично у цьому визначенні гіпертрофовано тільки одну з функцій 
релігії - компенсаційну, яка є найбільш актуалізованою у різнокласовому 
суспільстві, де нівелюються загальнолюдські цінності. Можна стверджу-
вати, що в теорії К.Маркса про зникнення релігії йдеться не про науковий 
прогноз і навіть не про передбачення майбутнього релігії, а, скоріше, про 
існування своєрідного фантому, ідеологічного стереотипу, який на-
був деякого самостійного існування. З утвердженням гуманних, істинно 
людських основ у житті суспільства, як вважав К.Маркс, роль релігії не-
35Див.зокрема: Эфроимсон В. П. Генетика этики и эстетики. СПб.: Талисман, 1995. — 288 с.; Эфроимсон 
В.П. Генетика гениальности. — М.: Тайдекс Ко, 2002. — 376 с.
36Маркс К. Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://libelli.ru/marxism/
me_ss2.htm.
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ухильно зменшуватиметься. Але, за словами відомого соціолога релігії 
В.Гараджі: «У цілому прогноз К.Маркса поки не піддається перевірці, 
оскільки відчуження людини не здолано»37. Тут ми можемо не погодитися 
з твердженням В.Гараджі, пославшись на працю бразильського філософа 
й соціолога М.Леві. На його думку, Маркс і Енгельс вважали, що підривна 
роль релігії залишилася в минулому й не має значення для сучасної епохи 
класової боротьби. Цей прогноз був справедливим протягом століття - з 
кількома важливими винятками, особливо у Франції, де були християни-
соціалісти в 1930-х, священики-робітники в 1940-х, ліве крило христи-
янських профспілок (CTFC - Французька конфедерація християнських 
трудящих) у 1950-х тощо. Далі М.Леві зазначає: «Але щоб зрозуміти, що 
відбувається протягом останніх тридцяти років у Латинській Америці - 
теологія визволення, християни за соціалізм - треба взяти до уваги про-
гнози Блоха про утопічний потенціал деяких релігійних традицій»38.

Про зменшення ролі релігії в суспільстві свідчать і деякі сучасні 
дослідження групи американських вчених під керівництвом Д.Абрамса 
(Daniel Abrams) із Північно-Західного університету (Northwestern University) 
та Р.Вейнера (Richard Wiener) із університету Арізони (University of Arizona). Їх 
ми відносимо до утилітаристських концепцій майбутнього релігії, оскільки 
вони ґрунтуються на розумінні «корисності-некорисності» релігії. 

Дослідження, ґрунтовані на аналізі статистичних даних, зібраних у 
США, Канаді, Новій Зеландії, Австралії та низці країн Європи, засвідчують, 
що відсоток віруючих у світі зменшується. Таким чином прогнозується по-
дальше зменшення кількості віруючих - це песимістичний прогноз. Для 
пояснення феномену зростання антирелігійності вчені звернулися до ма-
тематичного моделювання (на основі нелінійної динаміки). Гіпотеза, яка 
лягла в основу моделювання, припускає, що люди прагнуть приєднатися 
до тієї соціальної групи, яка видається їм найбільш прийнятною. Відтак, 
виснували Д.Абрамс і Р.Вейнер, люди вважають, що користі від релігії все 
менше, а це призведе в майбутньому до того, що віруючих не залишить-
ся. Такий підхід варто означити як утилітаристський, оскільки думка вче-
них ґрунтується на тому, що віра в бога перестає приносити користь. Свій 
прогноз дослідники підтвердили результатами моделювання: тобто тео-
ретично вирахувана кількість людей, які відмовилися від релігійної віри, 
майже збіглася з реальною кількістю. Р.Вейнер стверджує, що «у значній 
кількості сучасних секуляризованих демократій існує тенденція громадян 

37Гараджа В. Социология религии : учеб. пособие для студ. и аспир. гуманит. спец. / [3-е изд., перераб. 
и доп.] – М. : ИНФРА-М, 2005. – С.302–319.
38Леві М. Опіум народу? Критичний марксизм та релігія. Журнал соціальної критики Commons  [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://commons.com.ua/opium-narodu-kritichnij-marksizm-ta-re/ 
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визначати себе поза будь-якою релігією. У Нідерландах кількість таких 
людей сягає 40%, а найвищий показник - у Чеській Республіці, 60%»39. 
Аналіз статистичних даних за останні сто років показав, що в Австралії, 
Австрії, Ірландії, Канаді, Нідерландах, Новій Зеландії, Фінляндії, Чехії та 
Швейцарії неухильно зростає частка людей, які не відносять себе до якоїсь 
із релігій. Такі дані наведені на конференції Американського фізичного 
об’єднання у Далласі. Вивчивши багаторічні результати перепису в дев’яти 
країнах світу, американські дослідники дійшли висновку, що релігія в них 
приречена на зникнення. Навіть відомий соціолог релігії П.Бергер у 1968 
р. передбачав, що до 2000 р. практично не залишиться релігійних інститутів - 
лише окремі віруючі.

Серед сучасних утилітарист-
ських концепцій зустрічаються й 
оптимістичні у своєму сценарно-

му баченні майбутнього релігії, де з наукової точки зору обґрунтовується 
необхідність і корисність віри в Бога - «…люди потребують Бога для 
реалізації свого життєвого шляху. Людина не дасть йому померти»40. 

Так, психолог із Оксфордського університету Дж.Баррет (Justin 
Barrett) доводить, що релігійність корисна, оскільки релігійні люди кра-
ще пристосовані до складнощів життя, бо саме віра їх гуртує. «Відомо, що 
люди, які пошановують одного Бога, сповідують одну віру, наполегливіше 
й міцніше тримаються один за одного, аніж члени однієї родини, навіть 
рідні брати», - зазначав і відомий індійський філософ і громадський 
діяч С.Вівекананда41. Таким чином, сьогодні посилюються інтегративна і 
комунікативна функції релігії. Значення цих функцій релігії полягає ще 
й в тому, що згуртовані спільною релігійної вірою люди мають більше 
шансів вижити у скрутні часи і передати свої «релігійні гени» нащадкам. У 
результаті, на думку вчених, еволюція призвела до того, що майже в кожній 
людині закладена віра в Бога. Такі висновки було отримано на основі 
порівняльного аналізу різноманітних замкнених комун і громад, які вини-
кали в США в XIX ст. Серед них були як релігійні, так і світські, наприклад, 
засновані на ідеях комунізму. При дослідженні виявилося, що релігійні 
громади в середньому проіснували значно довше. Як зазначає канадський 
психолог А.Норензаян, «релігія поєднує (членів. - Т.В.) на таких принци-
пах як вірність громаді й готовність жертвувати особистими інтересами 
заради суспільства. Крім того, виживаність релігійних (але не світських) 
39NEWSru.com [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/2011/03/110322_
science_religion_oh.shtml  
40Religion, societe et politique: Nulanges en hommage a Jacquess Ellul, professeuer emerite a l’Univ. – De 
Bordeaux I. P., 1983. – P.163.
41Четыре йоги / Вивекананда. – М. : Эскимо, 2009. – С.276.
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громад прямо залежить від строгості статуту. Чим більше обмежень на-
кладала громада на своїх членів і чим складніші ритуали їм доводилося 
виконувати, тим довше вона існувала»42. Такий висновок підтверджується, 
наприклад, і тисячолітнім існуванням іудеїв у діаспорі тощо.

Виживаність 200 замкнених громад, що виникли в Америці в XIX 
столітті

(Мал. із статті Norenzayan, Shariff, 2008).

Фактично це дослідження підтверджує ідею про те, що складні об-
ряди, ритуали, суворі постування тощо постають своєрідними засобами 
переконання оточуючих у власній лояльності, оскільки релігійна община 
з такими суворими правилами захищена від «номінальних» віруючих та 
імітаторів. Крім того, саме культова практика залишається перманентно-
дієвим нагадуванням про божественну присутність. Цікаво, що після вне-
сення поправок на кількість таких «обтяжуючих» ритуалів виживаність 
світських і релігійних общин практично перестала відрізнятися. 
Висновується, що саме культова практика і обмеження відіграють важливу 
роль у забезпеченні стійкості общини. Сучасні дослідження західних вче-
них  засвідчують, що деякі церкви, які заохочують явно застарілі уявлен-
ня про непогрішимість Біблії й чудеса, поступово набирають вагу в США, 
розвиваються в Африці, Латинській Америці та Азії. Спостерігається пев-
не зростання відвідування церкви навіть у країнах Європи43.

У контексті класич-
них соціологічних концепцій 
веберівська концепція майбуття 

42Прогноз математиков и социологов: религия исчезнет уже в обозримом будущем. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://earth-chronicles.ru/news/2011-09-18-7896 

Особливості розуміння
майбутнього релігії у 

веберівській концепції
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релігії, як і у О.Конта і К.Маркса, також стосується занепаду останньої, 
тому її можна віднести до песимістичного сценарію майбутнього розвитку 
релігії. Але М.Вебер загрозу для релігії вбачав в утвердженні в сучасному 
світі високих технологій, результатами чого стане обмеження людського 
досвіду. Свідомість людини, яка живе в такому суспільстві, замикається 
прагматичними інтересами корисності, матеріального комфорту. Звичай-
но, М.Вебер не обґрунтовував своє розуміння поняття «технологія», але 
реальність засвідчує, що і технологія, і наука, і соціальний прогрес, на 
противагу веберівському твердженню, поки що не призвели до загибелі 
релігії. З часів М.Вебера, який означив процес секуляризації як «роз-
чаклування» і прогнозував його історичну неминучість для сучасних 
індустріальних суспільств, релігійні соціологи майже одностайні щодо 
неможливості перегляду сучасного процесу секуляризації. Він постає як 
незворотній, оскільки постійно прогресуючу «секуляризацію треба роз-
глядати як супутнє культурне явище розвитку сучасних індустріальних 
суспільств, що дедалі більше відтісняє релігію на околицю суспільного 
життя. Цю, ще років із двадцять тому мало не в унісон проголошену 
соціологами релігії «догму» фатальної неможливості перегляду процесу 
секуляризації, сьогодні спростовує і заміняє собою, за твердженням ка-
толицького теолога К.Коха, «…глибока переконаність соціологів релігії 
у непохитній і затятій силі інерції релігії, у тому числі й у новочасних 
західноєвропейських суспільствах»45. 

Відомий американський соціолог і публіцист, засновник теорії 
постіндустрійного (інформаційного) суспільства Д.Белл зазначав у праці 
«Повернення сакрального: аргументи щодо майбутнього релігії», що 
наприкінці XVIII і на початку ХІХ століть більшість мислителів очікували 
зникнення релігії у ХХ столітті46. Але вже в другій половині ХХ століття 
ця тенденція змінюється, а прогнози починають набувати більш 
оптимістичного характеру. Німецький релігієзнавець Д.Гольдшмідт 
зазначав: «…слід чекати, що релігія існувала і буде існувати в усіх 
суспільствах в усі часи...»47. С.Фіш - американський літературознавець, 
вчений-правознавець - звернув увагу на цю тенденцію, наголошуючи, 
що «після смерті Жака Дерріди мені потелефонував журналіст, який 

43Марков А. Религия: полезная адаптация, побочный продукт эволюции или «вирус мозга»? [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://psyfactor.org/lib/religion4.htm 
44Келлер Т. Разум за Бога: Почему среди умных так много верующих / Тимоти Келлер ; [пер. с англ. У. 
Сапциной]. –М. : Эксмо, 2012. – 416 с. 
45Кох К. Християни в Європі: нові шляхи передання віри / Пер. з нім. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 216 с.
46Daniel B. The Return of the Sacred? The Argument on the Future of Religion // The British Journal of 
Sociology. – Vol. 28, No. 4. December 1977. – Р. 419–449.
47Probleme der Religionssoziologie. Hrssg.von P.Goldscshmidt u. J.Matthes. – Koln-Opladen, 1962. – S.4.



127

прагнув довідатися, що саме прийде на зміну високій теорії й тріумвірату 
раси, гендеру і класу в центрі інтелектуальної енергії академії. Я відповів 
не замислюючись: релігія»48. 

На сьогодні важко верифікувати той проміжок історичного часу, 
коли починають формуватися припущення про зникнення релігій. 
Мається на увазі пророкування того, що сам хід історії, без додаткового 
втручання, призведе до зникнення релігії. Ймовірно, таке припущення 
вперше з’явилося серед ранніх прихильників англійського Просвітництва, 
які пророкували гарантовану смерть християнства до 1900 року. Певні 
зауваження про зникнення релігії існують у працях Фрідріха Великого, 
Вольтера і Т.Джеферсона. А вже до середини XIX ст. різноманітні джерела, 
в яких йшлося про майбутнє зникнення релігії, утворили досить потуж-
ний напрям прогресивної думки.

Новочасна секуляризація, як бачимо, не переросла релігію, як спершу 
передбачалося, не витіснила її з суспільного життя, не усунула цілковито. 
Можна сказати, що означені вище очікування в песимістичних прогнозах 
класиків, а також у сподіваннях З.Фройда, Л.Фейєрбаха, Ф.Ніцше та ін., 
виявилися мало не марновірством.

В ідеях Е.Дюркгайма релігія розглядається як специфічний людсь-
кий феномен. Він висновує, що в релігії є дещо вічне, що є в основі всіх ефе-
мерних символів, у яких проявляється релігійна свідомість протягом всієї 
людської історії. Такий підхід суголосний сьогоднішньому академічному 
розумінню релігії «як способу самовизначення людини у світі»49. Онов-
лення релігії в сучасному світі можливе лише шляхом отримання нового 
релігійного досвіду, досвіду людини в людині. Такий релігійний досвід має 
сьогодні серйозну соціальну основу, ту, яка згідно з Е.Дюркгаймом, жи-
вить релігію і дозволяє побачити в ній постійну величину, певну констан-
ту, що перебуває за мінливими формами її вираження. По суті, Е.Дюргайм 
висловлював ідеї, які сьогодні можна віднести до антиглобалістських50, 
де наріжним каменем системи цінностей має стати змінювана у напрямі 
гуманності духовність людини. Універсальність як ознака іншої гру-
пи концепцій, які можуть прогнозувати тільки оптимістичний сценарій 
розвитку релігії в майбутньому, яскраво висловлена відомим індійським 

48«Один университет под властью Бога?» (One University Under God? The Chronicle of Higher Education: 
Careers, January 7, 2005).
49Академічне релігієзнавство / За ред. А.Колодного. – К., 2000. – 862 с. – С.176.
50За законами фізики будь-яка дія породжує протидію, відтак у відповідь на глобалізацію виник аль-
тернативний рух, названий антиглобалістським. Альтернативістка вважається низько енергетичною 
(в розумінні економічності використання енергії), високостійка (в розумінні поновлення глобальних 
балансів, на яких і ґрунтується людство), екологічно чистою, повністю демілітаризованою та істинно 
людською. Але виживання людства не гарантовано, навіть за дотримання всіх цих умов, якщо не по-
ставити в основі системи цінностей гуманність, тобто саму людину, її благополуччя і повноцінний 
розвиток. 
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філософом С.Вівеканандою: «Всі релігії утверджують визначний факт: 
людський розум у певні моменти здатен підніматися не тільки вище 
чуттєвого сприйняття, а і вище логічних надбудов»51. Незалежно від 
специфіки кожної релігії можна віднайти дещо спільне - «йдеться про 
дещо абстрактне, скажімо, по відношенню до конкретності фізичних 
відкриттів»52. Відтак, напрошується висновок, що різноманітність релігій 
не заважає їм містити в собі ідею про Ідеальну Абстракцію, незалежно від 
того - чи це персоніфікована істота, закон, присутність чи суть. 

У 20-30-ті роки XX ст. в Європі спостерігається справжній підйом 
«роздумів про майбутнє». Виходять друком фундаментальні монографії 
про перспективи розвитку науки, техніки, економіки, культури тощо. Роз-
виток концепцій майбутнього, загальмований на заході в період Другої 
світової війни наприкінці 40-х років розгортається з новою силою. Про-
дуктивною в цьому контексті стала теорії НТР, яка поставила питання про 
радикальні якісні зміни в житті людства протягом найближчих десятиріч.

Але, незважаючи на досить 
розвинуту футурологію на Заході, 
питання про сценарії розвитку 
релігії у ХХІ ст. і найвпливовіші 
тренди глобальних релігійних змін, 

все ж таки залишається проблематичними. Аналізу існуючих на сьогодні 
концепцій майбутнього релігії присвячена фундаментальна стаття 
вченого-релігієзнавця В.Єленського53, де означено, що основна тенденція 
кінця XVIIІ і початку ХІХ ст. фокусувалася навколо песимістичних 
сценаріїв розвитку релігії, які прогнозували її зникнення на початку ХХІ 
ст. Як бачимо, прогнозний горизонт реалізувався, однак ХХІ століття 
ознаменувалося поверненням релігії на суспільну арену як «…головної 
живучої та руйнуючої сили в людських відносинах, що вказуватиме на 
ставлення до політичної свободи та обов’язку, концепції державності й, 
звісно, до конфліктів і воєн»54. Результати досліджень американського 
соціолога Д.Белла, американських релігієзнавців Р.Старка і Р.Бейндбріджа, 
німецького релігієзнавця Д.Гольдшмідта, а також Ф.Дженкінса, К.Девіса, 
Х.Р.Іверсена, Г.Деві, П.Бейєра, С.Томаса, Н.Смарта, П.Бергера, Х.Казанова 
та інших представників сучасної наукової думки, дозволяють виокремлю-
вати такі фактори, як глобалізація й демографічні мегатренди розвитку 
людства, які, по-перше, піддаються верифікації, по-друге, покладені в ос-
51Четыре йоги / Вивекананда. – М.: Эскимо, 2009. – С. 205.
52Там само.
53Єленський В.Є. Прогноз глобальних тенденцій релігійних змін у світі ХХІ століття та їхніх імплікацій 
в українському контексті. Україна релігійна : Колективна моногр : у 3 кн. – К., 2008. – № 48. – Книга 
друга: Прогнози релігійних процесів України. – К., 2008. – С. 314–339.
54Jenkins Ph. The Next Christendom: The coming of global Christianity. – New York, 2002. – P. 54.
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нову багатьох сучасних прогнозів майбутнього релігії, по-третє, з великою 
ймовірністю справлятимуть надзвичайно важливий вплив на майбутнє 
релігії, принаймні у середньотерміновій його перспективі та, по-четверте, 
визначатимуть роль релігії як центральної сили світової політики і 
детермінанту політичних конфліктів55.

Перефразовуючи вислів відомого соціолога релігії Х.Йоаса про 
те, що у відношенні діагнозу і прогнозу нам потрібно замінити тезу про 
секуляризацію обґрунтованими сценаріями майбутнього56, зазначимо, 
що й песимістичні сценарії розвитку релігії варто змінити на дослідження 
можливих характеристик релігії в майбутньому. Вони також не є усталени-
ми і викликають гострі дискусії, оскільки дослідники релігії переконуються 
в неспроможності виповнення прогнозів, які ґрунтуються на пролонгації 
висхідних трендів і на ігноруванні інших процесів, що не завжди втрапля-
ють до дослідницького поля. Це підтверджує вже висловлену нами думку 
про те, що досить проблематичним постає створення на науковій основі 
цілісної перспективної картини буття релігії, пояснюваної якоюсь 
однією визначеною концепцією. 

Симптоматичними для зміни означеного тренду в соціології релігії, 
яка сьогодні прямо говорить про «повернення релігії», стали твердження 
американських соціологів Пітера і Бріджит Бергерів та Г.Кельнера у праці 
«Безпритульна   свідомість», де викладається теза, що існуюча «модернізація» 
сучасного суспільства, тобто його індустріалізація і функціоналізація, 
бюрократизація і авторитарне адміністрування громадського життя вста-
новлюють певні внутрішні межі для цієї «модернізації», що стримують її 
дальше просування. Відтак, за твердженнями авторів, не варто очікувати 
якогось довільного зростання секуляризації. Сучасні суспільства самі по-
родили смислові потреби й створили смисловий вакуум, який, однак, не 
здатна самотужки заповнити сенсом світська культура57. Але, незважаючи 
на те, що «старомодна теорія секуляризації, що передрікала занепад або 
зникнення релігії, вже давно дискредитована, - як зазначає голландський 
дослідник В.Ганеграаф, - проте поява секулярної сучасності насправді 
сповістила монументальну зміну в історії релігій»58. 

Вже згадуваний нами відомий соціолог релігії Х.Йоас також вис-
ловлював суголосні твердження, що прогноз радикальної й необоротної 

55Єленський В.Є. Прогноз глобальних тенденцій релігійних змін у світі ХХІ століття та їхніх імплікацій 
в українському контексті. Україна релігійна : Колективна моногр. : у 3 кн. – К., 2008. – № 48. – Книга 
друга: Прогнози релігійних процесів України. – К., 2008. – С. 326.
56Йоас Х. Будущее христианства. Доклад, в сокращенной форме представленный 9 июня 2007 г. на Дне 
Немецкой Лютеранской Церкви / Х.Йоас // Социологические исследования. – 2009. – № 11. – C. 78–88.
57Кох К. Християни в Європі: нові шляхи передання віри / К. Кох; пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2013. – с.28
58Ганеграаф В. Мрії про теологію та реальність християнства / Пер. К.Зорі ; за наук. ред. А.Добжинські 
// Філософська думка. – 2013. – № 3. – С.113.
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секуляризації, яка випливає із внутрішньою необхідністю як логічний 
висновок із самого характеру модернізації, - не підтвердився. Однак, як 
зазначає дослідник, «залишалося незрозумілим, що саме ця концепція 
секуляризації повинна означати: зниження членства в церквах і релігійних 
організаціях різного ґатунку чи зниження участі в релігійних службах, чи 
більш низький рівень особистої віри, чи, навпаки, відхід віри в особисту 
сферу, де б та не перебувала»59. Відтак логічними є подальші дослідження 
основних трендів у релігії, таких як релігійний фундаменталізм, 
релігійний фанатизм, релігійний індиферентизм, практичний атеїзм, 
а також таких явищ, як неінституційна релігійність, нові форми 
інституалізації, ре-індивідуалізм, етизація релігії, політизація релігії 
тощо, які можуть проявитися внаслідок проходження релігійною си-
стемою своєї біфуркаційної точки.

Прогнози щодо майбутньо-
го релігії як духовно-соціального 
феномену в сучасних концепціях 
та футуристичних прогнозах 

опредмечуються через прогнози співіснування конкретних релігій. Вис-
новки науковців ґрунтуються на статистичних даних демографічних 
досліджень і географічних особливостях поширення релігій. Основний 
тренд стосується таких двох світових релігій, як християнство й іслам, що 
й не дивно, з огляду на чисельне переважання останніх і поширення їх 
у світі. Християнсько-мусульманський діалог стає ключовою глобальною 
проблемою принаймні найближчих десятиліть. Як зазначає В.Єленський, 
«як би не заколисували себе передовсім релігійні лідери, стверджую-
чи, що релігійний поділ не є релевантним у нинішньому глобальному 
протистоянні, а йдеться про ресурси, території та домінування, очевидно, 
що глобальне протистояння початку ХХІ ст., яке з неминучістю є зверне-
ним у майбутнє, має дуже серйозне релігійне забарвлення»60.

Е.Тоффлер вже в останній своїй праці «Революційне багатство» 
(Е. Toffler, Revolutionary Wealth, 2006) переосмислює свої прогнози, що, у 
свою чергу, свідчить про усвідомлення ним необхідності методології про-
гнозування, де прогноз повинен відстежуватися й корегуватися. Тепер 
Е.Тоффлер акцентує увагу не на нових релігіях, а конкретизує свої про-
гнози в розрізі найближчого майбутнього ісламу і християнства. На його 
думку, до 2025 року число християн зросте приблизно на 30%, а мусульман 

59Joas H. Einleitung / Klaus Wiegandt (Hg.), Sдkularisierung und die Weltreligionen. Frankfurt/Main, 2007. 
– S. 9–43.
60Єленський В.Є. Прогноз глобальних тенденцій релігійних змін у світі ХХІ століття та їхніх імплікацій 
в українському контексті. Україна релігійна : Колективна моногр. : у 3 кн. – К., 2008. – № 48. – Книга 
друга: Прогнози релігійних процесів України. – К., 2008. – С. 326.
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на 50%, що нарівні з просторовою передислокацією релігії змінюватиме 
політичну і культурну карту Європи61. Звичайно, що питання обмежується 
не лише кількісними показниками прихильників ісламу і християнства, а 
й якісними.  

Питання майбутнього ісламу і християнства є провідним в розробці 
Центру міжнародних досліджень Інституту США і Канади РАН. Директор 
установи А.Уткін у фундаментальній праці «Американська імперія» ста-
вить не менш фундаментальне за важливістю питання: чи можуть іслам 
і християнство мирно співіснувати? Історія знає роки і століття відносно 
мирного співіснування ісламу і християнства. Але, А.Уткін зазначає, «…
на Заході починає переважати думка, що «довгостроковий прогноз щодо 
співіснування релігій неперспективний. На тлі процесів глобалізації, що 
діють явно не на користь мусульманських країн, світ ісламу озлобився. 
Згідно з висновками американської розвідки, до 2015 р.: «На Близькому 
Сході населення значно зросте, воно стане біднішати переважно в містах 
і все більше втрачати свої позиції». Мусульмани наполягають, що їх віра 
вимагає державотворення. Ворожість до християн у майбутньому, з вели-
кою імовірністю, зростатиме»62. Тому актуальними видаються дослідження 
проблем християнсько-мусульманського богословського діалогу XX–
XXI ст., трансформацій християнської та мусульманської теологій у 
міжрелігійному діалозі тощо, про що наголошує у своїй дисертаційній 
роботі український дослідник А.Райчинець63. 

У праці Ф.Дженкінса «Наступне християнство» йдеться про незахідне 
походження християнства, а відтак констатується його повернення до  
своїх витоків. Спостерігається стрімке зростання консервативного, во-
йовничого християнства в ісламському контексті - в Нігерії, Індонезії, на 
Філіппінах, що закладає підвалини для «зіткнення цивілізацій». До кінця 
цього століття на світовій карті остаточно окресляться принаймні 20 вели-
ких країн, де співвідношення християн та мусульман буде приблизно од-
наковим і відносно 10 з них можна прогнозувати, що таке співвідношення 
не буде мирним. Але сам автор прогнозу сподівається, як і колись Артур 
Кларк64, що його прогнози не справдяться. При цьому він покладає надію 

61Тоффлер, Э. Революционное богатство / Элвин Тоффлер, Хейди Тоффлер. — М.: ACT: ACT МОСКВА, 
2008. - 569
62Уткин А.И. Американская империя. – М. : Изд-во Эксмо, 2003. – С. 485. 
63Райчинець А.Ф. Концептуальні основи християнсько-мусульманського богословського діалогу: 
релігієзнавчий аналіз : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук. – К., 2017. – 192 с.
64Артур Кларк – англійський письменник-фантаст, учений, футуролог і винахідник. Артура Кларка, 
Айзека Азімова і Роберта Хайнлайна називають «великою трійкою» наукових фантастів, які значно 
вплинули на жанр у середині XX століття. Він, зокрема, говорив: «Пам’ятайте, що читання прогнозів 
шкідливе для вашого здоров’я. Події та технічні досягнення заплановані вже сьогодні і, якщо не 
станеться чогось екстраординарного, все станеться так і тоді, як я і передбачаю. Інтуїція мене не 
підводить, хоча з приводу багатьох прогнозів я волів би помилятися».
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на оновлення релігійної духовності, на те, що християни навчаться ве-
сти спільний діалог, а екуменічне бачення зможе подолати їх конфесійну 
обмеженість65. 

Свої прогнози Ф.Дженкінс висновує на двох факторах: динаміці 
демографічного вибуху в країнах третього світу й вражаючому успіху 
ісламського та християнського місіонерства в цих країнах. Але вже й те-
пер у Нігерії, Судані, Індонезії, Філіппінах і Бразилії ми бачимо, до яких 
наслідків призводить стрімке розростання релігійних рухів, що воюють 
один з одним за новонавернених і за політичну владу та намагаються 
перетворити свої вірування на державні закони, обов’язкові для всіх. Ко-
ристуючись солідними науковими методами, Ф.Дженкінс екстраполює 
сьогоднішні статистичні дані на піввіку вперед. В основі його прогнозувань 
проглядається формула: майбутні катастрофи пропорційні росту народона-
селення. Але, можливо, в цьому криється помилка, адже історія не рухається 
лінійно. Лінійна парадигма і вузькодисциплінарний підхід показали свою 
неспроможність у роботі з такими складними системами, як глобальні 
екосистеми, економічні, політичні, інформаційно-комунікативні системи. 
Виключати з цього переліку релігію, з її нестійкостями, характерними для 
будь-якої складної системи, немає достатньо аргументованих підстав. 

Як можуть впливати й «суто демографічні» тенденції на релігійне об-
личчя планети, свідчить демографічний прогноз на наступні десятиліття. 
Зокрема, вище згадуваний політолог та історик А.Уткін дає таку статисти-
ку: у світі зараз близько 2 млрд християн. Найбільша їх чисельність - 560 
млн - живуть у Європі, 480 млн - у Латинській Америці, 360 млн - в Африці 
й 260 млн - у Північній Америці. Але вже в 2025 році, коли у світі буде 2,6 
млрд християн, 633 з них будуть жити в Африці, 640 млн. - у Латинській 
Америці, 460 млн. - в Азії. Європа з 555 млн опуститься на третє місце. 
Одним із головних християнських центрів буде Бразилія, а 60% католиків 
у 2025 році будуть жити в Африці й Латинській Америці. У 2050 році білі 
християни (неіспанського походження) становитимуть тільки одну п’яту 
від загального числа (3 млрд) християн у світі. Ера західного християнства 
минула, наближається світанок південного християнства. Факт цієї зміни 
вже не можна заперечувати, це вже сталося. У 1998 р., коли відзначалася 
50-а річниця створення Всесвітньої ради церков, Всесвітня конференція 
пройшла в Зімбабве. У середині XXI ст. західні християни, можливо, ще 
будуть першою за чисельністю конфесією. Але центром християнства ста-
не не європейська зона, а Екваторіальна Африка. Більше 100 млн християн 
будуть проживати в шести провідних християнських країнах - Бразилії, 

65Jenkins Philip. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity / Philip Jenkins.– New York: 
Oxford University Press, 2002. – 270 р.
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Мексиці, Філіппінах, Нігерії, Конго та США. Серед католицьких країн 
переважатиме Бразилія з 150 млн католиків (і 40 млн протестантів). По-
ширення матиме «найбідніша» гілка християнства - п’ятидесятники66. 
Найбідніша, тому що, незважаючи на проповідуваний у католицькій 
церкві лозунг «Католицька церква - для бідних!», підкріплений закликом 
Глави Католицької Церкви Папою Франциском, проголошеним на Давось-
кому форумі: «Не бійтеся відкрити свої уми та серця на бідних» (20 січня 
2016 р.)67, - «бідні» все-таки обирають п’ятидесятників. Це актуалізує 
дослідження такого тренду, як харизматизація, або «пентекосталізація» 
християнства68. Адже початок ХХ ст. вважається періодом заснуван-
ня п’ятидесятництва, а останній рік століття налічував вже близько 
півмільярда людей, які належали до п’ятидесятницьких, харизматич-
них та неохаризматичних деномінацій69.

Найчастіше у прогнозах щодо майбутнього релігії розглядають-
ся взаємовідносини між конкретними релігіями. Так, Р.Аслан (член-
кореспондент Центру публічної дипломатії університету Південної 
Кароліни, аналітик із питань Ближнього Сходу) у «Прогнозах 50 
найвпливовіших експертів» говорить про іслам у контексті дихотомії 
«захід-схід», де йдеться про прагнення мусульман примирити свою віру 
і цінності з реаліями сучасного світу70. Такий підхід звучить у працях 
французького дослідника М.Малерба і означується ним як інтегризм71. 
С.Ґантінгтон також розглядає демографічний фактор тільки щодо гло-
бального ісламу, але не у відношенні до глобального християнства.

Отже, у світовому спів-
товаристві циркулює ціла низ-
ка прогнозів, ґрунтованих на 
демографічних мегатрендах роз-
витку суспільства й покладених в 
основу багатьох сучасних прогнозів 

майбутнього релігії. Причому деякі з цих прогнозів пропонують кілька 

66Уткин А.И.  Американская империя. – М. : Изд-во Эксмо, 2003. – С. 485. 
67Папа до учасників Давоського форуму: Не забувайте про бідних. Радіо Ватикану. http://
uk.radiovaticana.va/news/2016/01/20
68Харизматизм в христианстве как основной прогнозный тренд его модернизации ReligioPolis / 
Центр религиеведческих исследований [Електронний ресурс] // Режим доступу 27.12.2012http://
www.religiopolis.org/religiovedenie/5624-harizmatizm-v-hristianstve-kak-osnovnoj-prognoznyj-trend-ego-
modernizatsii.html Режим доступу 27.12.2012
69Global Diagram 30 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.gordonconwell.edu/ockenga/
globalchristianity/gd/gd30.pdf   
70Аслан Р. Об исламе // Что дальше? Путеводитель по будущему, составленный специалистами: Про-
гнозы 50 самых влиятельных экспертов Америки / Джейн Букингем (при участии Тиффани Уорд) : пер. 
с англ. М.Жуковой. – М. : АСТ: Астрель; Владимир : ВКТ, 2011. – С.19.
71Малерб М. Религии человечества. – М.-Спб., 1997. – 600 с.
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сценаріїв: а) сценарій «суто демографічний»; б) сценарій, базований на су-
часних тенденціях навернення в ту чи іншу світову релігію; в) сценарій, 
який передбачає «ісламський вибух»; г) сценарій, який передбачає 
«нерелігійний бум». Згідно з першим сценарієм, до 2200 року християн у 
світі буде 32,2%, мусульман - 25,7. За другим сценарієм, християн на Землі 
до 2200 року буде 38,8%, мусульман – 27,4%, натомість питома вага інших 
релігій, передовсім індуїстів та буддистів, зменшиться. У разі «ісламського 
вибуху» християни й мусульмани поміняються місцями - перших буде 
30,9%, других - 37,9%, а в разі реалізації останнього сценарію нерелігійні 
особи становитимуть третину населення Землі72.

Найбільш авторитетний кількісний демографічний прогноз зро-
стання чисельності основних релігійних груп, заснований на даних 
про вікову структуру, фертильність, смертність, міграцію опублікував 
Дослідницький центр Pew Research Center (Вашингтон) і Міжнародний 
інститут прикладного системного аналізу (Лаксенбург, Австрія). Протя-
гом шести років демографи збирали дані більш як 2500 переписів, опиту-
вань і реєстрів із 198 країн і територій73. Розподіл світового населення за 
релігіями дуже динамічно змінюється. Це пов’язано з тим, що фертильність 
(середнє число дітей у однієї жінки) і частка молоді суттєво відрізняється 
у послідовників різних релігій, а також із наверненням в іншу релігію. 
Наразі християнство - найчисельніша у світі релігія. У 2010 році нарахо-
вувалося 2,2 млрд послідовників - це близько третини (31%) населення 
Землі (6,9 млрд). Іслам посідав друге місце - 1,6 млрд послідовників, або 
23% світового населення74.

Але якщо припустити продовження сучасних демографічних 
трендів, то до середини XXI ст. іслам майже наздожене християнство. 
Передбачається, що з 2010 по 2050 роки зростання чисельності населення 
у світі збільшиться на 35% - до 9,3 млрд. За той самий період часу число 
мусульман (порівняно молода популяція з високою фертильністю) зросте 
на 73%. Число християн також буде зростати, але повільніше, приблизно 
в тому ж темпі, що й населення в цілому, і збільшиться до 2050 року на 
35%. Таким чином, до 2050 року мусульмани (2,8 млрд, 30% населення), 
ймовірно, вперше в історії майже зрівняються в числі з християнами (2,9 
млрд і 31% населення)75. Всі релігійні групи, крім буддистів, більш-менш 
зростуть в абсолютній чисельності. Буддистське населення не зміниться 

72World Christian Trends. World Christian Trends AD 30 – AD 2200 // Interpreting the annual Christian 
megacensus. – Pasadena, 2001. – 934 p.
73The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050 // Pew Research Center. – 2015. 
– April 2. – 45 p.
74Там само.
75Там само.
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через низьку фертильність і старіння населення в таких країнах як Китай, 
Таїланд і Японія. Індуїстське населення світу, як очікується, зросте на 34% 
(з 1 млрд до 1,4 млрд), тобто приблизно настільки ж, наскільки й населен-
ня світу в цілому. Чисельність іудеїв, найменшої з груп, охоплених таким 
прогнозом, зросте на 16% - з 14 до 16,1 млн.

Чисельність прихильників етнічних релігій, згідно з цим прогнозом, 
зросте на 11% - з 405 до 450 млн людей. Послідовники всіх інших релігій 
зростуть у числі на 6% - з 58 до 61 млн. Таким чином, етнічні релігії, іудаїзм 
й «інші» релігії зростуть до 2050 року за абсолютною чисельністю, але мен-
шою мірою, ніж населення в цілому, і становитимуть менший відсоток 
населення, ніж у 2010 році. Подібним чином знизиться частка релігійно 
не ангажованих людей, хоча їх абсолютна чисельність зросте. За даними 
переписів і опитувань, у 2010 році число атеїстів, агностиків і тих, хто не 
відносить себе до жодної релігії, сягало 1,1 млрд,  очікується, що до 2050 
року їх чисельність перевищить 1,2 млрд, але частка у світовому населенні 
знизиться з 16% до 13%76.

76The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050 // Pew Research Center. – 2015. 
– April 2. – 45 p.
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Демографічний фактор розглядається й німецьким соціологом 
Х.Йоасом як детермінанта (хоча й не єдина) поширення християнства у 
світі. Він наголошує на необхідності врахування того фактору, що нації, 
які швидко зростають, цілком або значною мірою є християнськими. До-
статньо згадати Бразилію, Уганду або Філіппіни, де населення зросло май-
же вдвічі порівняно з 1975 роком. Деякі з цих країн знову переживуть як 
мінімум подвоєння населення до 2050 року, що зовсім переінакшить гло-
бальний порядок націй за критерієм населення. Більше того, демографія 
не єдина причина стрімкого поширення християнства у світі. На про-
тивагу очікуванням критиків колоніалізму, які вважали, що у християн-
ства немає майбутнього, оскільки це насадження Заходу в чужорідному 
середовищі, стрімке поширення християнства почалося в Африці, через 
масове навернення вже після закінчення колоніального правління. За 
різними оцінками, зараз в Африці 23 тис. людей приєднуються до христи-
ян щодня, як через народження, так і через навернення. Частка християн в 
африканському населенні зросла з 25% у 1965 році до 46% у 2001 році. Зви-
чайно, статистика релігійної ідентичності не дуже надійна; однак такий 
тренд видається незаперечним77. 

Ще один фактор, що впливає на чисельність релігійних груп у різних 
країнах - це міграція. Прогноз міграційних потоків складний, оскільки 
останні зумовлені непередбаченими політичними чинниками. Тому низ-
ка демографічних моделей, будучи «твердими» - не враховують міграцію. 
Але за прогнозом, ґрунтованим на дослідженнях Pew Research Center, част-
ка мусульман у населенні Європи (з урахуванням міграції) зросте з 5,9% 
(2010) до 10,2% (2050), а без урахування міграції - до 8,4%. У Північній 
Америці частка індусів з урахуванням міграції майже подвоїться (з 0,7% 
до 1,3%), а без урахування міграції залишиться на тому ж рівні (0,8%). 
Очікується, що на Близькому Сході та в Північній Африці імміграція 
християн у шість країн Перської Затоки (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, 
Саудівську Аравію та ОАЕ) врівноважить еміграцію християн з інших 
країн регіону. Без урахування міграції частка християн у населенні регіону 
впаде нижче 3%, а з урахуванням міграції буде трохи вище 3% (у 2010 році 
вона становила близько 4%)78.

Такий прогноз виходить із того, що поточні демографічні тенденції 
збережуться. Але з кожним роком буде зростати ймовірність того, що якась 
непередбачувана подія (війна, голод, епідемія, технологічна інновація, 

77Йоас Х. Будущее христианства. Доклад, в сокращенной форме представленный 9 июня 2007 г. на Дне 
Немецкой Лютеранской Церкви / Х.Йоас // Социологические исследования. – 2009. – № 11. – C. 78–88.
78The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–2050 // Pew Research Center. – 2015. 
– April 2. – 45 p.
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політичний переворот тощо) змінить чисельність тієї або іншої релігійної 
групи. Тому складно будувати прогнози більш ніж на кілька десятиліть. 
Проте можна задатися питанням, що буде, якщо виявлені демографічні 
процеси триватимуть і в другій половині століття.

На основі викладеного вище 
можемо зробити кілька важливих 
висновків. 

По-перше, класичні соціо-
логічні концепції, які покладено 
в основу викладу цього матеріалу 
та які прогнозували занепад і по-
долання релігії, незважаючи на те, 
що ґрунтовані на різній основі, 
не знайшли свого остаточного 

підтвердження - на сьогодні релігія продовжує існувати, а вступ людини 
в третє тисячоліття супроводжується її наявністю.

По-друге, розгляд сучасних досить контроверсійних прогностичних 
концепцій, а також теорій, гіпотез щодо прогнозів майбуття релігії дово-
дить, що неможливо шляхом прямих підрахунків аргументів «за» і «про-
ти» довести майбутнє існування/зникнення релігії. Воно тісно пов’язано 
з розвитком тих сфер життя суспільства, які здійснюють найсильніший 
вплив на релігію, а саме - науки й політики. Важливим фактором впли-
ву є також значні соціальні зміни, які корелюють із релігійними змінами, 
а тому потребують постійного моніторингу й уточнення. Консенсус між 
прогнозами, однак, віднаходиться на ґрунті визнання дедалі більшого 
релігійного плюралізму.

Тому, по-третє,  сьогодні утверджується тип релігійності, який мож-
на назвати «відкритим» - відкритим для контактів з іншими релігіями, 
гуманістичними напрямами тощо79. Такі зміни у масштабі планети здатні 
посилюватися; вони відбуватимуться поруч із масштабнішими процеса-
ми раціоналізації «логічного Сходу» і прагнення «уздоровлення» Захо-
ду східною духовністю. Спроби західно-східного релігійного синтезу не 
слабшатимуть і в пострадянських країнах, де й надалі продукуватимуться 
спроби еклектичного «доповнення» християнства східними вченнями і 
філософськими системами. Але прогнозувати якусь масштабну релігійну 

79Тут ми можемо навести приклади «відкритості» релігійності, яка розвивається на українському 
ґрунті: «відкрите» Православ’я, майданчиком для якого став Відкритий Православний Університет 
Святої Софії-Премудрості, під керівництвом прот.Георгія Коваленка, «відкритий» протестантизм, ви-
разником якого є філософ-богослов М.Черенков, про «відкритий» католицизм веде мову Директор 
Інституту Томи Аквінського о. Войцех Сурувка тощо. 

Новий фактор
впливу - інформаційне 
суспільство нового типу. 
Наслідок - збільшення

культурних, релігійних тощо 
обмінів. Релігії майбутнього  
як конкуренція, змішування 

однієї з іншою та зі світськими 
інститутами   
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конвергенцію на принаймні середньотермінову перспективу слід дуже обе-
режно. Можна назвати численні маргінальні групи на периферії світових 
релігій, які тяжіють до такого синтезу, але ми не стали досі свідками по-
яви якихось значущих християнсько-мусульманських чи буддійсько-
ісламських спільнот80. Мова може йти, за визначенням голландського 
дослідника В.Ганеграафа, про формування «синкретичних постхристи-
янських духовностей»81, однак, як видається - не в сенсі трансрелігійних 
синкретиків, а у значенні певного міксу світсько-науково-релігійно-
філософських поглядів.

По-четверте, ця тенденція співзвучна духу часу, а також тим 
антиглобалістським поглядам, які втілюються в етиці загальнолюдської 
солідарності, відповідальності, зародження/відродження духовності 
на рівні «планетарної свідомості», гуманізму тощо. Відтак, якщо 
найважливішим фактором, від якого залежить майбутнє людства, поста-
ють якості мільярдів людей, які живуть сьогодні на Землі, то майбутнє 
релігії залежить від того, наскільки соціально значущим може бути її вне-
сок у пошуки відповіді на запитання: що значить сьогодні бути людиною? 

Залежно від того, яка аргументація лежить в основі відповіді, буде 
і вектор розвитку прогнозу: 1) утилітаристські, умовно-природничі та 
раціональні концепції можуть бути розташовані по всій шкалі прогнозів - від 
песимістичних (такі прогнози постулюють секуляризацію світу й змен-
шення впливу релігії, або ж повну трансформацію релігійності та зник-
нення релігійних інститутів) до оптимістичних (такі прогнози абсолюти-
зують значення явища); 2) універсалістські та релігійно-етичні концепції, 
спрямовані тільки на оптимістичний прогноз розвитку релігії.

Але зміни в політичній і культурній картині світу, перехід від 
технократичного суспільства до інформаційного впливають на по-
гляд футурологів щодо ролі й місця релігії у світі. З цієї точки зору 
необхідно враховувати новий фактор, відсутній донедавна, - формуван-
ня суспільства нового типу - інформаційного, коли значно збільшується 
можливість культурних обмінів, притаманних сучасному світу. Отже, 
відбувається зміна вектору думок від ідеї про непотрібність, надмірність 
релігії в суспільстві, про її загасання й повну секуляризацію - в бік ідей 
утилітаристської основи релігії в майбутньому, трансформації останньої в 
якусь нову сферу споживацтва, комерційну структуру тощо. У футурології 
епохи постмодерну численні релігії майбутнього не тільки конкурують 

80Єленський В. Є. Прогноз глобальних тенденцій релігійних змін у світі ХХІ століття та їхніх імплікацій 
в українському контексті. Україна релігійна. Колективна монографія. Книга друга: Прогнози релігійних 
процесів України / В.Є.Єленський. – К., 2008. – С. 314–339.
81Ганеграаф В. Мрії про теологію та реальність християнства / В.Ганеграаф; пер. К.Зорі // Філософська 
думка. – 2013. – № 3. – С.111.
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між собою, а й змішуються одна з одною та зі світськими інститутами.
По-п’яте, враховуючи відмінності між існуючими сьогодні культу-

рами, варто говорити про занепад чи відродження релігійних напрямів на 
регіональному рівні. Про це свідчить подана вище світова статистика. Од-
нак це не заперечує окремих релігійних трендів, які, вочевидь, збережуть-
ся в найближчому майбутньому.  

По-шосте, детального дослідження, на нашу думку, потребує роз-
робка таких різновидів прогнозу, як «прогноз-попередження» та прогноз 
як «антикризова програма». Концептуальна розробка цих проблем дала 
б можливість зняти універсалістський характер багатьох футурологічних 
концепцій, з одного боку, й подолати інструменталістське розуміння пла-
нування та управління (менеджменту) і наблизити ці види соціальної 
практики до потреб цивілізаційного розвитку - з іншого. Однак таке 
геополітично-футуристичне прогнозування є лише осмисленням резуль-
туючих векторів розвитку людства в сучасну техногенну епоху. Отже, 
таке прогнозування не може виконувати роль регулятивної концепції 
наднаціонального характеру. Обґрунтованим науково вбачається 
операціоналізаційне виокремлення об’єкта дослідження, прогнозуван-
ня і управління (менеджменту) - релігійної ситуації, масштабність якої 
може бути змінюваною залежно від прогностичного завдання. Відтак, 
постає потреба представити прогноз не як «багатоцільовий технологічний 
і готовий до використання матеріал»82, а, скоріше, як засіб збереження 
гуманістичних цінностей. 

По-сьоме, детальний розгляд сучасних концепцій та футуристич-
них прогнозів дозволяє виснувати, що прогнозування може розгортатися 
щодо:

а) майбутнього релігії як духовно-соціального феномену;
б) розвитку конкретної релігії;
в) дослідження основних трендів у релігії;
г) зміни акцентів у функціональності релігії;
д) взаємовідносин між конкретними релігіями;
е) взаємовідносинами між релігійними і нерелігійними світоглядами;
є)нового типу сучасної релігійності (чи таких її характеристик, 

як неінституційна релігійність, ре-індивідуалізм тощо), а також окре-
мих явищ у релігії, таких як нові форми інституалізації, етизація релігії, 
політизації релігії тощо;

ж) локальні прогностичні розвідки щодо розвитку/зміни релігійної 
ситуації з чітким зазначенням завдання на прогнозу тощо.

82Стратегії розвитку України: теорія і практика/За ред. О.С.Власюка. – К.: НІСД, 2002. – С.749
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ГЛАВА 5.
ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ У 

ПРОГНОЗУВАННІ:
ДОСВІД АПРОБАЦІЇ У РЕЛІГІЄЗНАВСТВІ

Будь-яка достатньо розвинута технологія
не відрізняється від магії. 

Артур Кларк

Без погляду в майбутнє, спроби розширити горизонти звичного 
світобачення людське суспільство втрачає життєву перспективу. Тому роз-
виток науки передбачає прогностику та прогнозування, які є складовою 
будь-якого інституційно оформленого наукового знання або дисципліни. 
За визначенням І.Бестужева-Лади, кожна наука має триєдину функцію - 
опис (аналіз), пояснення (діагноз) і прогнозування (прогноз)1. Зазвичай ці 
функції в різних науках розвинені непропорційно, причому прогностич-
на, як правило, значно слабкіше діагностичної й особливо аналітичної, а 
нерідко взагалі перебуває в зародковому стані. Але штучно розірвати цю 
триєдність неможливо, і наука, яка зведена тільки до аналізу або діагнозу 
досліджуваних явищ, по суті, виявляється неповноцінною. Відтак без 
звернення до філософської методології, яка може гармонійно поєднати 
ці три функції, пізнання дійсності буде викривленим і неповним2. 
Розмірковуючи над предметним полем релігієзнавчої науки, варто зазна-
чити, що релігієзнавство як дисциплінарне утворення має чітко окреслені 
дескриптивну й аналітичну складові, а тому логічним є виокремлення й 
дослідження її прогностичної складової та методологічних можливостей 
останньої.

Українське релігієзнавство 
розглядає існуючі релігійні феноме-
ни, особливості їх функціонування 
та перспективи (прогнози) розвит-

ку не тільки теоретично, а й як складову практичного релігієзнавства - 
нової галузі вітчизняного релігієзнавства, яка виокремилася порівняно 

1Рабочая книга по прогнозированию / Редкол. : И.В.Бестужев-Лада (отв. ред.). – М. : Мысль, 1982. – С.9.
2Титаренко О.Р. Перспективи становлення політичної філософії: методологічні проблеми // Політичний 
менеджмент (Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень НАН України) – К., 2008.– № 3 (30). – С.43-51, с. 45-46.

Функціонування релігії як 
об’єкт дослідження

практичного релігієзнавства 
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недавно й серед дисциплінарних утворень останнього посідає особливе 
місце. Об’єктом практичного релігієзнавства постає саме функціонування 
релігії і, за визначенням А.Колодного, «в сучасних умовах розвитку 
людського суспільства в його цивілізаційних вимірах, різноманітності й 
специфічності (передовсім у площині сучасного всеохоплюючого впливу 
глобалізації) важливою у своїй теоретичній і практичній значущості є про-
блема місця, ролі та функцій релігії в означених процесах. Вона сьогодні 
надзвичайно тематизувалася, зокрема в релігієзнавчому дискурсі, в 
соціологічному й практичному вимірах останнього. Йдеться про сутнісне 
осмислення, характеристику сучасних виявів функціональності релігії в 
контексті взаємодії із суспільством, з його різними сферами та людиною. 
Тобто в цьому аспекті увага концентрується на практичних координа-
тах означеної взаємодії, на соціально-функціональних параметрах буття 
релігійного комплексу (в їх конфесійному прочитанні), на рівнях, ступені 
й наслідках впливу релігії на суспільство, на складові його архітектоніки, 
а головне - на особистість, її поведінку, її духовну та життєво-смислову 
самореалізацію»3. У контексті нашого дослідження, де досліджуваний 
об’єкт не тільки описується, аналізується, а й прогнозуються його 
трансформації, найперше завдання полягає в тому, щоб окреслити об’єкт 
прогнозування, локалізувати його, спостерігати і нагромаджувати факти, 
збирати й накопичувати інформацію про нього як фактологічну основу 
для процесу прогнозування. Визначення об’єкта прогнозування у вузь-
кому філософсько-методологічному значенні доцільно здійснювати із за-
стосуванням методу сходження від абстрактного до конкретного, який 
виступає певним способом побудови складно організованої теоретичної 
системи. При цьому теоретична система, або створювана модель повинна 
бути внутрішньо диференційованою і зберігати різноманіття її конкрет-
них емпіричних проявів, сторін, зв’язків та відносин. Тому принцип сход-
ження від абстрактного до конкретного призначений «бути методом по-
будови наукової теорії»4 у прогнозуванні релігійних процесів. 

Конституювання ново-
го напряму в рамках практичного 
релігієзнавства вимагає дефіні-
ціювання його основних понять і 
категорій. Говорячи про прогнозу-
вання релігійних процесів у загаль-
ному вигляді, ми маємо на увазі 

3Практичне релігієзнавство. Колективна монографія / За ред. проф. А.Колодного і Л.Филипович. – 
Київ : Українська асоціація релігієзнавців, 2012. – С.9.
4Алексеев П.В. Теория познания и диалектика / П.В.Алексеев, А.В.Панин. – М.: Высшая школа, 1991. 
– С.337.

Дефініції основних понять 
і категорій: прогнозування 

релігійних процесів у
загальному вигляді, релігійна 

система, релігійний процес, 
система
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сукупність послідовних дій, спрямованих на отримання ймовірного, на-
уково обґрунтованого судження про майбутній стан релігійної системи у 
взаємозв’язку та взаємозумовленості її елементів.

Виходячи із визначення поняття «процес»5 релігійним процесом 
у дослідженні означуємо закономірну безперервну послідовну зміну 
моментів розвитку релігійного комплексу, які слідують один за одним. 
Як зазначається в «Академічному релігієзнавстві», релігійний комплекс 
є складним соціальним явищем і має свою структуру. У розвинутих 
релігіях можна помітити окрему соціальну складову, що містить такі еле-
менти: релігійна свідомість, релігійні відносини і діяльність, релігійні 
організації та інститути6. Концептуалізуючи основні методологічні 
підходи, можна стверджувати, що практичне релігієзнавство, осмислюю-
чи функціональність релігії як об’єкт свого предметного поля, основний 
акцент робить саме на соціальному та людському аспектах її вияву, а в 
цьому контексті - й на місці та ролі релігії в бутті суспільства й віруючої 
особистості, розкриваючи сутнісні аспекти цього релігійного феномена, 
його соціальну природу. Таким чином, «практичне релігієзнавство, - за виз-
наченням А.Колодного, - розглядає релігію як функціонуючу реальність, яка 
потенційно й фактично (в практичному вияві) постає як функціональна 
система»7. А, отже, постає можливість розглянути реальність як об’єкт 
прогнозування й конструювання, а також - управління (менеджменту). 

Лаконічне і водночас глибоке визначення поняття «система» дав сво-
го часу австрійський вчений-біолог Л. фон Берталанфі (один із засновників 
системного підходу - найважливішого в науковому методологічному 
моделюванні), зазначаючи, що система - це сукупність елементів, які 
перебувають у відносинах і зв’язках між собою та утворюють визначену 
цілісність, єдність8. Тому релігійну ситуацію ми розглядаємо як модель 
концептуальної матриці в наступних главах. 

З точки зору теорії складних систем, здатних до самоорганізації, 
як сучасного методологічного підходу до прогнозування структур 
різноманітної природи, структура (організація), і це важливо підкреслити, 
розуміється як процес. Це синергетичне уявлення відповідає розумінню 
світу як потоку, руху, становленню тощо, що розвивалося Гереклітом, Анрі 
Бергсоном, Альфредом Вайтгедом. Відтак під релігійною ситуацією ми бу-
демо розуміти не окремий, хай навіть і значний релігійний факт, а все їх 

5Логический словарь-справочник / под ред. Н.И.Кондакова. – М.: Наука, 1975. – С.495.
6Академічне релігієзнавство / за ред. А.Колодного. – К.: Світ знань, 2000. – 862 с.
7Практичне релігієзнавство. Колективна монографія / за ред. професорів А.Колодного і Л.Филипович. 
– К.: Українська конфедерація журналістів та Українська асоціація релігієзнавців, 2012. – С. 11.
8Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов // Системные исследования: 
Ежегодник. – М. : Наука, 1969. – С.30–54.
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різноманіття у взаємозв’язку з соціальним середовищем, тобто певне ком-
плексне, системне утворення, яке може бути локалізоване та фіксоване у 
просторі й часі. 

Дослідження проблем функціонального вияву релігії як системи, 
взаємодії та взаємозумовленості її елементів у бутті суспільства, окремого 
віруючого та  релігійних об’єднань є актуальним у теоретичній, практичній 
та прогностичній площинах. Функціональність релігії у різних способах її 
вияву (в контексті нашого дослідження - це релігійна ситуація як опред-
мечена і досліджувана одиниця) є визначальним об’єктом осмислення, 
аналізу та прогнозування в такій галузі як практичне релігієзнавство9, 
а відтак релігійна ситуація мислиться і використовується в дослідженні 
операціоналізаційно, залежно від таких завдань:

- методологічний інструментарій;
- соціальний локус дійсності;
- об’єкт прогнозування і управління. 
Отже, формування чіткого уявлення та поняття про об’єкт є важли-

вою методологічною умовою здійснення результативного прогнозування. 
Крім того, прогнозування не можна здійснити на основі лише суто наукових 
законів. Адже специфіка релігії полягає в тому, що в емпіричному вимірі 
вона є не чимось привнесеним ззовні, а внутрішньо іманентною здатністю 
задовольняти певні (нерідко специфічні) потреби людини, соціуму та його 
окремих сфер. Звісно, йдеться про життєво важливі практичні потреби. А 
відтак, потрібні знання фактів, уміння відібрати з них найбільш значущі10 
тощо. Їх відбір - складне і відповідальне завдання. Тут потрібні не тільки 
знання, а й розуміння специфіки релігійного комплексу, дослідницькі 
аналітичні здібності та навички, а також ціла система інтелектуальної та 
філософсько-методологічної підготовки. 

Результативне прогнозування змін релігійної ситуації можливе 
лише на основі глибоких знань того предметного поля, в межах якого 
складається прогноз. Необхідною умовою також є наявність певного рівня 
філософської, інтелектуальної та методологічної культури прогнозиста. 

Наукові публікації з прогнозування11 засвідчують, що методологія 
для побудови прогнозів, особливо на середньо- і довгострокову перспек-

9Див. більш детально про практичне релігієзнавство: Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах: 
моногр. – Львів, 2005. – С. 310–312; Колодний А.М.Практичне релігієзнавство як нова дисциплінарна 
складова фаху // Дисциплінарне релігієзнавство: Колективна монографія. – К., 2009. – С.212–214.
10Глущенко В., Глущенко И.Парадигма постиндустриальной прогностики: прогнозирование в управ-
лении. – М., 2010 –  С.5.
11Философия и прогностика. Мировоззренческие и методологические проблемы прогнозирования 
/ пер. с нем. – М.: Прогресс, 1970. – 424 с.; Вишнев С.М. Основы комплексного прогнозирования / 
С.М.Вишнев. – М.: Наука, 1997. – 287 с.; Бестужев-Лада И.В. Рабочая книга по прогнозированию / 
редкол.: И.В.Бестужев-Лада (отв. ред.). – М.: Мысль, 1982. – 430 с.; Мартино Дж. Технологическое про-
гнозирование / Дж.Мартино. – М.: Прогресс, 1977. – 592 с.; Клебанова Т.С., Иванов В.В., Дубровина 
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тиви, залишається недосконалою. Це актуалізує необхідність розроб-
ки прогностичної складової в релігієзнавчій науці, яка має враховува-
ти напрацювання у прогностиці як самостійній науковій дисципліні та 
специфіку релігієзнавчого підходу до релігії як досліджуваного об’єкта, а 
також досвід апробації прогнозної методології в інших гуманітарних на-
прямах (соціології, політології тощо)12. 

Релігія як духовно-соціальний 
феномен у своєму функціональному 
прояві реагує на різні потреби лю-

дини. Вона задовольняє ті її духовні потреби, які не може задовольнити 
будь-який інший суспільний феномен. Розглядаючи релігію як якісну 
визначеність, що характеризує іманентні їй як суспільному феномену 
здатності й можливості задовольняти життєві потреби людини, релігійних 
спільнот і соціуму, ми уможливлюємо екстраполяцію методологічної бази 
соціального прогнозування в релігійну сферу13.

Релігія допомагає віруючій людині осягнути внутрішню сутність сві-
ту в його трансцендентних координатах, постаючи «нормативно-змістовою 
квінтесенцією досвіду» подолання страждань, життєвих негараздів, а та-
кож сприяє усвідомленню смислу й значення земного життя віруючою 
особистістю в перспективі «останньої реальності»14. Тому релігієзнавча 
рефлексія прогностичного бачення релігії має бути «виявом та осмислен-
ням тісної співвіднесеності її внутрішньої суті зі специфічними потребами 
й інтересами суспільного суб’єкта, а також функціональної ролі релігійного 
комплексу в їх задоволенні у практичній іпостасі»15. Тобто функціональне 
значення релігійної системи розкривається через усвідомлення того, що 
вона дає людям, які їхні життєві запити та потреби вона задовольняє. А 
це дозволяє визначати ефективність функціонування системи в цілому 
й окремих її складових, а відтак уможливлює їх розгляд у прогностичній 
перспективі, з введенням критерію часу - «часу між виникненням потре-
би конкретної людини та її задоволенням»16. Це означає, що за наявності 
тенденції до скорочення часу між виникненням релігійної потреби та її 

Н.А. Методы прогнозирования: учебное пособие. - Харьков:ХГЭУ, 2002.- 372с.; Єріна А.М. Статистич-
не моделювання та прогнозування: навч. посібник. - Київ:КНЕУ, 2001.- 170с.; Регуш Л.А. Психология 
прогнозирования: успехи в познании будущего / Л. А. Регуш. – СПб.: Речь. – 352 с.;
12Титаренко В.В. Методологічні аспекти прогнозування: релігієзнавчий контекст. Актуальні про-
блеми релігієзнавства / В.В.Титаренко // Зб. наук. ст. і матеріалів учасників Всеукраїнської наукової 
конференції пам’яті Володимира Олександровича Пащенка. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 
2011. – С. 181–186.
13Титаренко В.В. Функціональне значення релігійної ситуації як складноорганізованої системи / 
В.В.Титаренко //  Релігія в проблемах її структури й функціональності // Українське релігієзнавство. – 
2016. – № 78. – С. 106–115.
14Див.: Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995. – С. 172.
15Див.: Там само.
16Прогнозирование будущого: новая парадигма / под. ред. Г.Фетисова, В.Бондаренко. – М. : ЗАО «Из-
дательство «Экономика», 2008. – С.23.

Релігія як «еволюціонуюча 
універсалія»
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задоволенням релігійна система розвивається ефективно. Такий підхід 
тяжіє до нормативного прогнозування й дозволяє досліджувати і прогно-
зувати функціональний поступ не тільки усталених релігійних систем, а 
й сучасних релігійних новотворів, які часто викликають суспільний резо-
нанс, постаючи лише одною із форм задоволення духовних потреб люд-
ства. Проф. А.Колодний пропонує розглядати релігію як «еволюціонуючу 
універсалію», а при аналізі причин вибору людиною тієї чи іншої форми 
задоволення духовно-релігійних потреб враховувати, що саме специфічна 
функціональна її здатність у конфесійному вимірі й постає нерідко голов-
ним мотивом такого вибору.

Хоча релігія претендує (а в історичному аспекті й реалізує) на 
свою детермінантну присутність у політичній, державній та світоглядній, 
культурній і освітній сферах суспільного життя, наголосимо, що релігія 
постає як особливий вид світогляду і світовідчуття, як своєрідна й 
специфічна система поглядів на світ у цілому і на місце в ньому людини, а 
також як певна сукупність ідеалів і переконань, як ідеологія, що зумовлює 
поведінку та спосіб життя віруючої людини, впливає на буття соціуму. 

Розглянувши специфіку релігії як особливого виду світогляду, що 
уможливлює її розуміння як «еволюціонуючої універсалії», ми ще раз за-
значимо, що й прогнозування в релігійній сфері матиме свою специфіку, 
незважаючи на спільність методологічних підходів в інших, суміжних 
сферах функціонування суспільства. 

Щодо соціального про-
гнозування, за визначенням 
В.Сафронової, «це комплекс проблем 

дослідження перспектив розвитку різних соціальних процесів. Соціальне 
прогнозування, зокрема, займається перспективами науково-технічного 
прогресу, розвитку економіки, соціальних відносин, демографічних 
процесів, охорони здоров’я, освіти, держави й права, внутрішньої та 
зовнішньої політики, міжнародних відносин, військової взаємодії дер-
жав»17. Тобто напрями соціального прогнозування не включать релігійну 
сферу, як самостійну, але самі по собі можуть розглядатися як допоміжні, 
що утворюють прогностичний фон - певну сукупність зовнішніх по 
відношенню до об’єкта нашого прогнозування умов. Оскільки прогно-
стичний фон поділяється на науково-технічний, економічний, соціальний, 
політичний тощо, це дає змогу відстежити вплив цих сфер суспільного 
життя на майбутні стани релігійної системи. Політичний же прогноз, за 
класичним визначенням А.Ахременка, відповідає на запитання: «Яким чи-
17Сафронова В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М.Сафронова. – М. : Издательский центр «Академия», 
2007. – 240 с.

Специфіка прогнозування в 
окремих соціальних сферах 
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ном буде розвиватися досліджуване політичне явище, процес упродовж 
визначеного періоду часу, починаючи з теперішнього моменту»18. Тобто 
політичне прогнозування має конкретне предметне поле, практичне спря-
мування й методологічний інструментарій. Зважаючи на те, що прогно-
зування релігійних процесів ми визначили як сукупність послідовних дій, 
спрямованих на отримання ймовірного, науково обґрунтованого суджен-
ня про майбутній стан релігійної системи - комплексного, системного ут-
ворення, локалізованого й фіксованого у просторі й часі, то такий підхід 
показує, що існує значна методологічна й методична спільність підходів 
у розробці прогнозів у різних галузях наукового знання про суспільство. 
Водночас прогнозування у кожній окремій соціальній галузі має своє 
суттєву специфіку, що визначається особливостями визначеного об’єкта 
прогнозування. 

Роль релігії в суспільному житті фіксується в соціальному й 
особистісному ефекті її функціонального впливу. Аналіз багатовікової 
практики функціонування релігійного комплексу свідчить, що соціальний 
ефект впливу і на суспільство в цілому, і на його структурні елементи має 
неоднозначний характер та суттєво залежить від історичного, соціального 
й цивілізаційного контексту, а відтак - здатен піддаватися прогнозуван-
ню, управлінню, конструюванню тощо. Вирішення таких дослідницьких 
завдань уможливлюється в рамках практичного релігієзнавства на 
основі методології, ґрунтованої на системному й міждисциплінарному, 
навіть полідисциплінарному підході. Важливим є усвідомлення прогре-
су наукової методології, яка все активніше застосовує зазначені підходи. 
Якщо міждисциплінарність означає, перш за все, кооперацію різних 
наукових сфер, циркуляцію загальних понять щодо розуміння певного 
явища, то полідисциплінарність є характеристикою такого дослідження, 
коли певне явище чи об’єкт вивчається різнобічно декількома науковими 
дисциплінами. Трансдисциплінарність характеризує такі дослідження, які 
проходять крізь дисциплінарні кордони, виходячи за межі конкретних 
дисциплін. Трансдисциплінарні дослідження характеризуються перене-
сенням когнітивних схем із однієї дисциплінарної сфери в іншу, роз-
робкою спільних проектів дослідження. Такі підходи характерні, зо-
крема, для синергетичної методології й виявляються перспективними у 
практичному релігієзнавстві.

Отже, завдання методологічного обґрунтування прогнозування 
в релігієзнавстві зумовлюється тим, що у низці відомих прогностичних 
праць із глобалістики, альтернативістики та футурології (Е.Тоффлер «Фу-

18Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: учеб. пособие / А.С.Ахременко. – М. : 
Гардарики, 2006. – С.23.
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турошок»19, Д.Нейсбіт «Мегатренди»20, І.Бестужева-Лади «Альтернативна 
цивілізація»  та ін.) - окремо не розглядається релігійна складова життя 
суспільства, незважаючи на її очевидну актуальність.  

Звернення до досліджень 
українських науковців-релігіє-
знавців, зокрема виконаних у Від-
діленні релігієзнавства Інституту 

філософії імені Г.С.Сковороди НАН України і представлених у колективній 
монографії «Україна релігійна» (книга друга «Прогнози релігійного жит-
тя»)21, засвідчують, що їх результати потребують системності в побудові 
прогнозів, обґрунтування вибору прогнозованих показників діяльності 
тих чи інших релігійних організацій, методів прогнозування, оцінки 
стійкості (робастності) прогнозу до помилок у висхідних даних тощо. 
Можна сміливо стверджувати, що прогнозні складові присутні в окремих 
працях, зокрема, О.Колодного22, Л.Филипович23, О.Сагана24, С.Здіорука25, 
А.Арістової26, В.Шевченка27, О.Недавньої28, П.Яроцького29, О.Горкуші30 та 
інших, оскільки моніторинг релігійних явищ здійснюється ними постійно. 

Конституювання прогностичного 
напрямку досліджень

в практичному релігієзнавстві

19Тоффлер Э. Шок будущего / Э.Тоффлер. – М.: АСТ, 2003. – 557 с.
20Нейсбит Д. Мегатренды / Д.Нейсбит. – М.: АСТ, Ермак, 2003. – 384 с.
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Проте системних досліджень майбутнього розвитку/змін релігійних 
процесів у вітчизняному релігієзнавстві ще не було, попри наявність всіх 
передумов для їх здійснення. 

Необхідною умовою здійснення прогностичних висновків та їх 
методологічної вивіреності у будь-якій галузі гуманітарного знання 
на загал і у практичному релігієзнавстві зокрема є дотримання таких 
принципів31: 

- принцип історичної наступності, що полягає у «взаємозв’язку 
епох, віків, часів» тощо. Основною передумовою будь-якого прогнозуван-
ня є уявлення про неперервність розвитку - соціального, економічного, 
політичного, культурного, в нашому випадку - релігійного. Тобто навіть 
прогнозування виникнення принципово нової соціальної реальності 
з новими тенденціями суспільного розвитку (та ж епоха постмодерну, 
постпостмодерну, інформаційного суспільства) повинна бути пояснена й 
зрозуміла в широкому історичному контексті: що стало причиною виник-
нення цієї нової реальності, якими були передумови, продуктивні сили 
цього процесу, наскільки ця реальність всеохопна і універсальна, як вона 
взаємодіє з попередніми тенденціями соціального розвитку тощо. Щодо 
перебігу релігійних процесів, слід наголосити, що, зі слів В.Єленського, 
«власне історична ретроспектива релігійної еволюції людства може бути 
представлена як сукупність процесів зародження, інституалізації (або 
спротиву інституалізації) нових релігійних течій, їхньої диференціації, 
піднесення або занепаду»32. Додамо, що виникнення будь-якої релігії 
детерміноване й тими соціальними, культурними та історичними умова-
ми, в межах яких вона виникла, і попередніми релігійними віруваннями, 
поширеними в цьому ареалі тощо. Величезний пласт матеріалу для розроб-
ки прогнозів релігійних процесів дає історія релігії. Тому для розуміння 
й аналізу сучасного стану релігійного життя в Україні ми з необхідністю 
звертаємося до історії виникнення й становлення релігійних напрямів: їх 
відгалужень, сучасного стану тощо, що широко висвітлено науковцями 
Відділення релігієзнавства у першому томі «України релігійної», оскільки 
для здійснення прогнозів релігійних процесів алгоритм «минуле-сучасне-
майбутнє» набуває практичної значущості;

- принцип верифікації (перевірки), який передбачає перевірку 
будь-якого прогнозу реальним перебігом подій, тобто зіставлення 
справдженої реальності з тим, що прогнозувалося. Перевірка реальністю, 
по суті, залишається головним критерієм істини не тільки у приклад-

31За основу взято принципи, викладені у праці: Пантин В., Лапкин В. Философия исторического про-
гнозирования: ритмы истории и пер¬спективы мирового развития в первой половине XXI века. – Дуб-
на: Феникс+, 2006. – 448 с.
32Єленський В. НРР- зони занепокоєння // Людина і світ. – 2001. – №1. – С.22.
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них, а й в гуманітарних науках. Однак у главі І ми детальніше розгля-
нули специфіку прогнозу з точки зору його предмета, оскільки питан-
ня істинності прогнозу породжує цілу низку гносеологічних проблем 
і критерій істинності відноситься саме до них. Крім того, важливим є 
питання про те, що саме можна прогнозувати в релігійних процесах. 
Сфера релігійного, зокрема, є дуже тонкою сферою поєднання духовно-
го і практичного, де «суб’єкт-об’єктне», «раціональне-ірраціональне», 
«індивідуальне-колективне», «надприродне-природне», «духовне-прак-
тичне» дуже тісно переплітаються й важко піддаються прогнозуванню, але 
не унеможливлюють останнє загалом. 

Прогнозувати конкретні події в релігійній сфері, які призведуть до 
радикальних змін - реформ, розколів тощо практично неможливо, але 
самі ці зміни передбачити й прогнозувати можна, оскільки на них вказує 
багатоманіття попередніх подій;

- принцип самообмеження, який характеризується чітким окрес-
ленням дослідником-прогнозистом (чи для нього – замовником прогнозу) 
певного місця й часу для конкретного прогнозу розвитку/зміни релігійної 
ситуації та уточнення завдання на прогноз. 

Викладеними принципами далеко не обмежується прогностична 
методологія загалом, оскільки до прогностичних принципів належать також:

- гносеологічний принцип (згідно з ним у світі немає речей, явищ, 
які не можна пізнати);

- принцип альтернативності (можливість розвитку релігійної 
ситуації (чи її окремих елементів) за різними траєкторіями, при різних 
взаємозв’язках і структурних співвідношеннях, тобто визначення одного з 
двох, а чи ж кількох можливих шляхів розвитку релігійної системи, в тому 
числі й протилежних, взаємовиключних);

- принцип системності (релігійна ситуація розглядається, з одного 
боку, як єдиний структурований об’єкт, з другого - як сукупність окремих 
структурних елементів. Такий підхід дозволяє отримати цілісну модель 
досліджуваного об’єкта);

- синтетично-плюралістичний принцип (означає, що для передба-
чення розвитку/зміни релігійної ситуації слід неодмінно вийти за рамки 
лише прогнозованої сфери і розглядати цей процес у більш широкій та 
універсальній перспективі);

- принцип випереджуваності подій (є головною вимогою при 
здійсненні прогнозування, оскільки прогноз втрачає сенс, якщо він не 
встигає за динамікою подій);

- синергетичний принцип (новий тип мислення завжди відкритий 
до змін або інших альтернативних рішень);

- принцип реактивності (майбутня релігійна ситуація як об’єкт 
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33Про загальні принципи прогнозування див. дет: Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, 
методологія, практика. – К. : Генеза, 2006. – 400 с. – С.72-83;  Политология: Курс лекций. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. / Под ред. М.Н.Марченко. – М. : Зерцало, 1997. – С.368; Удовик С.Л. Глобализация: семиоти-
ческие подходы. – М. : Рефл.бук.; К. : Ваклер, 2002. – С.374–385; Панарин А.С. Глобальное политическое 
прогнозирование: учеб.  для студ. вузов. – М. : Алгоритм, 2000. – С.12; Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., 
Салюк Ю.В. Верификация социальных прогнозов (методологический аспект). – К. : Наук.думка, 1992. 
– 116 с; Хогвуд В., Ганн Л. Прогнозирование // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 12. Социально-политические 
исследования. – 1994. - №6 – С.60; Бестужев-Лада И.В. Окно в будущее: Современные проблемы со-
циального прогнозирования. – М. : Мысль, 1970. – С.7; Турунок С. Политический анализ. Курс лекций. 
– М. : «Дело», 2005. – 359 с.
34Колодний А.М. Історіософія релігії: моногр. – К. : УАР, 2013. – 386 с. – С. 17–38.
35Вишнев С.М. Основы комплексного прогнозирования / С.М.Вишнев. – М.: Наука, 1997. – 287 с.; Бес-
тужев-Лада И.В. Рабочая книга по прогнозированию / редкол.: И. В. Бестужев-Лада (отв. ред.). – М.: 
Мысль, 1982. – 430 с. та ін. 

прогнозування є реакцією на кризові явища попереднього періоду);
- принцип рентабельності (співмірність прогностичних знань про 

об’єкт (релігійну ситуацію) і наявність ресурсів його подальшого розвитку 
й перевищення ефекту від використання прогнозу над витратами на його 
розробку);

- принцип безперервності (коригування подій мірою надходження 
нової інформації шляхом «проміжного огляду» - дає можливість визнати 
нові події і здійснювати перевірку джерел прогнозування)33.

З огляду на специфічність виокремленого об’єкта прогнозування - 
релігійної ситуації, про що вже йшлося вище, зазначимо про необхідність  
дотримання дослідницьких принципів, які є традиційними для вітчизняної 
релігієзнавчої школи, а саме: принципу об’єктивності (підпринципу 
позаконфесійності, підпринципу плюралізму), цілісності, історизму 
(підпринципу конкретності, підпринципу актуалізації, підпринципу 
конфесійності), дуальності (підпринципу трансцендентності), загально-
людськості, відкритості, поліметодичності34. Ці принципи не суперечать 
принципам прогнозування, окресленим вище й екстрапольованим на 
релігієзнавчу науку, а доповнюють і  уточнюють останні.

Нагадаємо, що за періодами упередження виокремлюють: оператив-
ний прогноз, короткотерміновий, середньотерміновий, довготерміновий і 
наддовготерміновий (футуристичний). 

Щодо оперативного прогнозу, то він розраховується на пер-
спективу, протягом якої не очікується суттєвих змін об’єкта спосте-
реження, тобто кількісні та якісні структурні характеристики зали-
шаються незмінними. Короткотерміновий прогноз розраховується 
на перспективу кількісних змін, довготерміновий - на перспективу 
кількісних і якісних змін. Середньотерміновий прогноз охоплює пер-
спективу між короткотерміновим і довготерміновим. Наддовготермінові 
(футуристичні) прогнози включатимуть системно-парадигмальні зміни35.  
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В умовах сучасної досить динамічної та швидко змінюваної 
реальності час уже не може бути єдиним фактором, покладеним в основу 
класифікації методів прогнозування, тому було розроблено класифікацію 
методів із врахуванням: періоду упередження; охоплення об’єкта прогно-
зування в цілому або його окремих підсистем і елементів; охоплення про-
цесу в цілому або окремих етапів змін об’єкта.

При класифікації методів прогнозування за часом здійснення про-
гнозу маємо таку картину: прогноз у реальному масштабі часу - це про-
гноз, який реалізується настільки швидко, що вплинути на процес його 
перебігу практично неможливо - такі прогнози в релігійній сфері не ма-
ють сенсу. Серед розмаїтої низки елементів структури соціуму, як зазначає 
В.Токман, релігію відносять, як правило, до розряду найінертніших його 
ланок36. Однак, на нашу думку, різні типи і форми релігії мають відмінні 
адаптивні властивості та швидкість еволюційних змін. Крім того, фактор 
часу не залишається незмінним - час ущільнюється. Історичний досвід 
показує, що швидкість змін форм релігій, їх урізноманітнення тощо 
збільшується з наближенням до сьогодення. Це ускладнює і унеможливлює 
будь-які аналогії. 

Роль релігійної системи, місце, зв’язки з іншими системами та 
підсистемами суспільства не є статичними, на чому намагаються наго-
лошувати окремі представники богословської думки, а динамічними - у 
прагненні розширити свій вплив, збільшити кількість прихильників 
тощо. У процесі зміни станів релігійної ситуації діють не абстрактні за-
кони, інтереси, обставини та позиції, а конкретні, зумовлені часом, місцем 
модифікації фактори, як постійної та довгострокової дії, так і динамічно 
змінні. Тому при виборі методів прогнозування враховуються й умови, і за 
ступенем визначеності умов методи діляться на: детерміновані (певними) 
умовами; випадкові, що мають відомий ймовірнісний розподіл умов; з не-
визначеними умовами, в тому числі умовами, в яких протидіє розумний 
супротивник. Завдання з домінуванням невизначених умов відносяться 
до предмета теорії ігор37. Відтак, найоптимальніший час прогнозування 
розвитку/зміни релігійної ситуації - це, ймовірно, короткотерміновий 
або середньотерміновий прогноз. Наддовготермінові (футуристичні) про-

36Токман В. Конфесійне середовище українського соціуму: аналіз ключових параметрів // Гуманітарна 
політика Української Держави в новітній період : моногр. /  За ред.. С.І.Здіорука. – К. : НІСД, 2006. –С. 
189. 
37У 1944 році за авторством Моргенштерна і фон Неймана було опубліковано книгу «Теорія ігор та 
економічна поведінка», в якій: сформульовано визначення гри як діяльність двох і більше учасників 
(гравців), що має умови якогось «виграшу» і «програшу», в рамках якої всі учасники можуть роз-
поряджатися певними ресурсами і взаємодіють між собою, маючи на меті «виграти» і приймаючи 
рішення, засновані на поведінці інших гравців. Математично описано спосіб пошуку оптимальних 
стратегій у такій грі (що ведуть до «виграшу» з певною ймовірністю).
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гнози нами були розглянуті з використанням сценарного методу і методу 
сканування літератури. Крім того, за ступенем формалізації інформації до 
методів прогнозування відносять методи, при застосуванні яких викори-
стовуються: інтуїтивні знання про об’єкт прогнозування, які існують на 
рівні відчуттів, але недостатньо усвідомлені, щоб могли бути вербалізовані 
розмовною мовою; предметний опис процесу або стану природною 
мовою - прозою; опис математичними формулами (аналітично). 

Назагал, процес прийняття рішення про вибір методів прогнозу-
вання може бути формалізованим з урахуванням тих вимог, які висува-
ються до прогнозу, та існуючих даних про релігійну ситуацію - їх обсяг, 
достовірність тощо38. Якщо є достатня кількість об’єктивних даних, то 
можна використати апробовані в гуманітарній сфері кількісні методи. 
Можливі такі логічні ланцюжки: якщо зв’язки, що впливають на роз-
виток релігійної ситуації як об’єкта прогнозування, достатньо відомі, а 
значні зміни в її розвитку малоймовірні, то для вирішення завдання мож-
на скористатися методами екстраполяції тенденцій. Якщо ж очікуються 
досить значні зміни релігійної ситуації, то найбільш застосовними є 
ймовірнісні моделі та/або сегментація прогнозованого об’єкта на дрібніші 
складові, поведінка яких більш передбачувана. Коли йдеться, наприклад, 
про релігійну ситуацію з православ’ям в Україні, то експерт у цій сфері 
О.Саган визначає загальну перспективу як «етап якісних змін, що особли-
во відчутні у сфері духовної освіти та зміни парадигми самоусвідомлення 
й планування свого інституційного розвитку в країні»39. Однак таке 
передбачення потребує деталізації й уточнення. Твердження ж про те, 
що «найбільший шанс стати успішними є у тих Православних Церков в 
Україні, які усвідомлять утопічність всепокладання на адміністративний 
та психологічний ресурс, із очікуванням вірян у храмах, і приймуть якісно 
нові комунікативні форми роботи із віруючими»40 - вже звучить як за-
явка на нормативний прогноз. Короткотерміновий же прогноз (на рік-
два) експерт дає, сегментуючи релігійну ситуацію «православ’я в Україні» 
на складові, за головними акторами - УПЦ (МП), УАПЦ, УПЦ КП, ХПЄ 
УАПЦ (о) тощо. 

У рамках методу екстраполяцій вивчаються тенденції й цикли змін 
спостережуваних показників. У його основі - припущення про те, що 
майбутнє формується під впливом тих самих сил, які відігравали клю-

38Джерело: Integration of Primary Market Research in Demand Forecasting [Електронний ресурс] // Ре-
жим доступу: http://www.market-forecasting.com/usa/Presentations/2006/VIBPresentationGlasscott_%20
Shire%201.pdf 
39Саган О. Нові виклики у православ’ї в Україні – чи будуть нові відповіді? [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/52824/ 
40Там само.
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чову роль у минулому41. Сферою застосування такого методу є якраз 
короткотермінові прогнози. Важливу роль у виборі цього методу відіграє 
стабільність спостережуваних умов, що розгорталися в минулому протя-
гом значного часу і переносяться в майбутнє. Це так звана інерція роз-
витку. На нашу думку, метод екстраполяції тенденцій у прогнозуванні 
релігійної ситуації загалом (не тільки в православ’ї) можливий за умови 
попереднього виокремлення основного тренду, що застосовується нами, 
зокрема, в дослідженні такого тренду, як харизматизм у християнстві.

Якщо ж об’єктивних даних про стан прогнозованого об’єкта не-
достатньо, то повинні застосовуватися методи, ґрунтовані на судженні 
експертів. Тут також можливі різні щодо організації методи прогнозу-
вання релігійної ситуації. Оскільки релігієзнавча експертиза є одним із 
найбільш актуальних правових інструментів, що дозволяють регулювати 
суспільні відносини між інституалізованою релігією і державою, і постає 
складовою прогнозування та управління (менеджменту) - це питання має 
розглядатися окремо. 

Визначення прогнозного 
фону будь-якої релігійної ситуації, 
за наявності достатньої кількості 
об’єктивних даних та інформації, 
є важливою передумовою ефек-
тивного прогнозу. Знання про 
об’єкт прогнозування поділяються 
на інтуїтивні (неусвідомлені) і 
усвідомлені. При класифікації 
за ступенем достовірності знан-

ня поділяються на достовірні (знання, отримані з достовірних дже-
рел); знання відносної достовірності (отримані з випадкових джерел), 
знання в умовах із можливим зумисним викривленням інформації. 
Важливо зазначити, що реальні умови прогнозного фону характери-
зуються присутністю всіх трьох типів умов та інформацій одночасно. У 
дослідженні ми користуємося емпіричними даними різних соціологічних 
досліджень (Дослідницький центр П’ю (Pew Research Center), Центр 
соціологічних досліджень Олександра Разумкова, Барна груп у Вентурі, 
що спеціалізується на проведенні досліджень для християнських служінь, 
фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва тощо), оскільки в 
41Див.: Прогнозирование будущого: новая парадигма / под. ред. Г.Фетисова, В.Бондаренко. – М. : 
ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 283 с.; Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, 
методологія, практика. – К. : Генеза, 2006. – 400 с.; Крымский С.Б., Пилипенко В.Е., Салюк Ю.В. Верифи-
кация социальных прогнозов (методологический аспект). – К. : Наук.думка, 1992. – 116 с., Сафронова 
В.М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.

Джерела даних та інформації 
для прогнозування:  інтуїтивні 

(неусвідомлені) і усвідомлені 
знання про об’єкт

прогнозування; достовірні, 
знання відносної 

достовірності, знання в умовах 
із можливим зумисним

викривленням інформації. 
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сучасних умовах дослідження релігійної ситуації соціологічні методи де-
монструють свою продуктивність, хоча і абсолютизувати їх не варто. У 
науковому співтоваристві такі дані оцінюються як достовірні, хоча, на-
приклад, у світовій релігійній статистиці часто не розрізняються такі 
християнські конфесії, як п’ятидесятники і харизмати42. З державних 
джерел, зокрема в Україні, ми отримуємо недостатній обсяг інформації 
(кількість зареєстрованих релігійних організацій, у тому числі місцевих 
і централізованих, їх розподіл за віросповіданням, кількість освітніх 
закладів, видавництв, культових приміщень, релігійних ЗМІ тощо). Зви-
чайно, складність і багатовимірність релігійної ситуації, динаміка її змін/
розвитку вимагають застосування для аналізу значно більшого обся-
гу інформації. Наприклад, у даних Департаменту у справах релігій та 
національностей Міністерства культури України (Форма 1. Звіт про ме-
режу церков і релігійних організацій в Україні)43 можемо спостерігати 
недостатній опис якісних показників релігійної ситуації в Україні, 
оскільки ціла низка релігійних організацій потрапляє у визначення «інші» 
(інші баптистські релігійні організації, інші релігійні організації християн 
віри євангельської, інші релігійні організації адвентистів, інші релігійні 
організації реформатів, інші релігійні організації харизматичного типу, 
інші юдейські релігійні організації, інші релігійні організації буддистів, 
окремі етноконфесійні релігійні організації, інші релігійні організації 
язичників, інші нові релігійні організації орієнталістського походження, 
окремі нові релігійні організації)44. Чіткі, повні, достовірні результати 
соціологічних досліджень релігійної мережі дозволять краще зрозуміти 
сучасне українське суспільство, допоможуть прогнозувати розвиток/
зміну релігійної ситуації та коригувати політику у сфері суспільних та 
інституційних відносин. 

До знань відносної достовірності, отриманих із випадкових джерел, 
ми можемо віднести різноманітні конфесійні джерела. Інформація з таких 
джерел може збільшувати роль власних показників і навпаки - зменшува-
ти роль показників інших конфесій. Щодо знання в умовах із можливим 
зумисним викривленням інформації, то такі умови спостерігаємо нині45. 
Свідоме і цілеспрямоване викривлення інформації в сучасних умовах - це 

42Такі дані наводяться, в основному, як кількість п’ятидесятників. Зокрема у дослідженнях Pew 
Research Center, Forum on Religion & Life та ін.
43Дані Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України. - [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2017/67269/ 
44Там само.
45Титаренко В.В. Поняття «сучасний християнин» в контексті діалогу суспільства і релігії / 
В.В.Титаренко // Релігійна свобода. Науковий щорічник. – К., 2007.  – № 12 – С. 49–51; Титаренко В.В. 
Інституційні процеси конфесійного життя світу й України. В.В.Титаренко // Колективна монографія. 
За ред. А.Колодного. – К.: УАР, 2015. – С.63-71.
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і концепція «Русского міра»46, і намагання переписати історію хрещен-
ня Руси47 тощо. Об’єктивні приклади: у Краматорську поширювалися 
листівки такого змісту (переклад - автора): «У зв’язку з вторгненням у 
Росію (Малоросію) антихриста, дозволеного внаслідок дій останніх неза-
конних релігійних організацій (УПЦ КП, УАПЦ), а також УГКЦ і папізму, 
які здійснювали своїми ескадронами окультистів гоніння в ній (Малоросії. - 
В.Т.) на православних після розпаду СРСР і особливо після захоплення 
ним (антихристом) влади 22 лютого ц.р. в Києві, ми, руські православні 
християни, звертаємося до наших братів і сестер по вірі: Росії, Малоросії, 
Білорусії, Молдови, Придністров’я, Прибалтики, Казахстану і Середньої 
Азії із закликом... здійснити всенародне покаяння…»48. У Севастополі у 
проповідях напередодні Великодня в церкві (УПЦ МП) звучало таке (пе-
реклад - автора): «І не інакше як Христос допоміг вирватися Криму назад, 
додому - в Росію». У продовженні йшлося, що «22-річна окупація Криму 
Україною - це випробування, яке повинен був пройти народ… випробу-
вання віри»49.

Завдання і професіоналізм прогнозиста-релігієзнавця полягатиме в 
тому, щоб визначити, які з джерел доцільно використовувати у складанні 
прогнозів щодо розвитку/зміни релігійної системи, яка з складових 
постає визначальною в прогнозі, й вибрати відповідні методи розробки і 
верифікації прогнозу.

Фактично у всіх працях 
із прогнозування, незважаю-
чи на різноманітний вектор їх 
спрямованості, прямо чи опосе-
редковано зазначається, що про-
гнозування майбутнього є творчим 
процесом і, як будь-який творчий 

процес, передбачає діяльність інтуїції, уяви, фантазії. Таке творче про-
гнозування принципово неможливо формалізувати, подати його у вигляді 
якоїсь простої сукупності операцій, викладень чи формул. Така творча 
складова прогнозування «надає науковому поясненню і його значимість: 
тільки в тому ступені, в якому ми здатні пояснювати емпіричні фак-
ти, ми можемо досягти вищої мети наукового дослідження, а саме - не 
просто протоколювати явища нашого досвіду, а й зрозуміти їх шляхом 

46Титаренко В.В Пока двери не закрылись… Роль религиозного фактора в формировании граждан-
ского общества в современной Украине: проблемы и перспективы/ В.В.Титаренко. - [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.religiopolis.org/religiovedenie/7708-poka-dveri-ne-zakrylis.html 
47Там само.
48Там само. 
49Там само.  

Творча складова прогнозування. 
Типи передбачень:

пророцтво,  емпіричне
передбачення, художньо-
інтуїтивне передбачення,

наукове передбачення



156

обґрунтування на їхній основі теоретичних узагальнень, які дають нам 
можливість передбачити нові події»50.

Для уникнення термінологічних недоречностей, які викривляють 
предмет і заважають зрозуміти суть проблеми, необхідно чітко визначити 
використовувані поняття. Іноді значеннєво наближені поняття застосову-
ються як синоніми, а іноді закладена в них значеннєва суперечність може 
призвести до підміни понять і предметів, ними позначених. Узагальнюючим 
поняттям, у цьому випадку, буде поняття «передбачення», яке поділяється 
на наукове та публіцистичне. Наукове передбачення розглянемо трохи 
нижче. Що стосується інших форм передбачення, то найдавнішою фор-
мою з них є пророцтво, в основі якого релігійна віра, астрологічні знання, 
гадання тощо. Воно ґрунтується «на містичних відомостях про майбутнє, 
які не доведені й не перевірені засобами логіки чи науки»51. 

Наступний тип передбачень - емпіричне передбачення, яке 
ґрунтується на життєвому досвіді чи/та знаннях, демонстрували такі 
відомі філософі історії, як О.Шпенглер, А.Тойнбі, В.Соловйов, М.Бердяєв, 
К.Ясперс, Х.Ортега-і-Гассет, Ф.Фукуяма52. Зокрема, в ідеї К.Ясперса 
про наступний світовий порядок принципово важливою є наявність 
вільної конкуренції та суперництва в духовній сфері - різних релігій, 
вчень, ідеологій. Саме ця обставина, на його думку, є однією з основ-
них відмінностей між творенням світової імперії та світового порядку. 
Там, де, наприклад, утверджується релігійний, духовний або соціальний 
фундаменталізм, який претендує на обраність, може йтися про зародок 
чергової світової імперії, але не нового світового порядку53. Питання, по-
ставлене К.Ясперсом ще в середині ХХ ст., актуальне й нині. Оскільки 
саме зараз вирішується, яким із шляхів розгорнеться подальший розви-
ток сучасного глобалізованого світу, яка саме альтернатива виявиться 
реалізованою. 

Поряд з емпіричним існує така форма передбачення як інтуїтивне 
або навіть художньо-інтуїтивне передбачення, побудоване на існуючих на 
рівні підсвідомості передчуттях людини щодо майбутнього. Складаючись із 
таких компонентів, як відчуття та інтуїція, воно притаманне поетам, пись-
менникам та митцям загалом. Тут можемо звернутися до спадщини Тараса 
Шевченка - «Поета, Художника й Пророка, який, простуючи крізь століття 

50Философия и методология науки / Под ред. акад. В.И. Купцова. – М. : Аспект Пресс, 1996. – С.165. 
51Політологія. Кн.1: Політика і суспільство. Кн. 2: Держава і політика / А.Колодій, Л.Климанська, 
Я.Космина, В.Харченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Ельга Ніка-Центр, 2003 – С.592.
52Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспекти-
вы мирового развития в первой половине ХХІ века. – Дубна: Феникс+, 2006. – С.63–98.
53Ясперс К. Смысл и назначение истории / К.Ясперс // Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. – С.211–212.



157

й сьогодення стає учасником і співучасником наших патріотичних діянь»54 
і демонструє здатність у художньо-поетичній формі передбачати про-
блеми майбутнього у житті народу України, до того ж, долаючи презен-
тизм, оскільки майбутнє, яке бачить Кобзар, відрізняється від того, що він 
спостерігав навколо себе:

...встане Україна,
І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..55

Бачимо моделювання поетом обнадійливої перспективи майбутньо-
го України, «оновленої землі», «вільної нової сім’ї». 

Збулося й геніальне передбачення Івана Франка про те, що збудо-
вана за комуністичними рецептами держава «стане деспотією, якої ще не 
бачив світ»56.

Назагал, уява письменників задовго до реального втілення «освоїла» 
всі найважливіші види транспорту, наземного, водного й повітряного, 
заміряючись навіть на космічний. Жюль Верн описав вигадану подорож 
у космос майже за 100 років до того, як вона відбулася насправді. Герой 
одного з романів Іллі Еренбурга, американський учений, розповідає про 
застосування його співвітчизниками проти японців якоїсь зброї масового 
знищення. Пізніше, уже після того, як це дійсно сталося, письменник пояс-
нював: «Мене запитували, чому в 1921 році, коли Японія була спільницею 
Америки, я написав, що нову смертоносну зброю американці випробують 
на японцях». І далі зізнається: «Я не знаю, що... відповісти».

Своєрідною ілюстрацією свободи в релігії - аж до «релігійної 
анархії», елементи якої можна легко віднайти в сучасних новітніх 
релігійних рухах, може слугувати роман Роберта Хайнлайна «Чужинець 
на чужій землі» (Robert Anson Heinlein, Stranger in a Strange Land, 1961), 
де в релігії поєднуються релігійна любов і сексуальна «лібералізація», 
містицизм і окультизм тощо. 

Подібних прикладів можна навести безліч. Однак спільним для 
них залишається характерна риса пророцтв: виповнені передбачення - 
пам’ятаються, а невиповнені - забуваються. Окрім того, ставлення до 
пророцтв завжди залишається некритичним. 

54Грибан Г. Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка [Електронний ре-
сурс] // Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vg/2010_21/5_21.pdf 
55Шевченко Т. Поезії : у 2 кн. –  К. : Рад. письменник, 1989. − Кн. 1. – С. 412. 
56Іван Франко і українська публіцистика [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/
SOCIETY/ivan_franko_i_ukrayinska_publitsistika.html
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Наукове ж передбачення, що 
є ключовим у цьому дослідженні, 
здійснюється через прогнозування. 

Сучасна наука з невеликими розбіжностями дає визначення прогнозу, яке 
розуміють як науково обґрунтоване судження про можливий стан об’єкта 
в майбутньому, про альтернативні шляхи та терміни їх здійснення57. 

Прогноз не тільки дає уявлення про можливі альтернативи розвит-
ку/трансформації того чи іншого прогнозованого об’єкта, а й уможливлює 
покращення ефективності рішень щодо його менеджменту. Важливим, 
на нашу думку, є загальнометодологічний підхід у прогнозуванні, який 
не зводить сам процес прогнозування до спроб передбачити всю кар-
тину майбутнього. Прогноз виходить з того, що до явищ майбутнього 
потрібно підходити з врахуванням набору різних можливих його варіантів 
(реалізація принципу альтернативності). Ймовірним описом можливо-
го або бажаного і є прогноз (від грец. prognosis, pro- - наперед, gnosis- - 
пізнання). Чому саме на можливому або бажаному акцентується увага? 
Тому, що навіть актуальне для релігійного життя України питання постан-
ня Помісної церкви може ставитися по-різному, а відповідно, і по-різному 
вирішуватися: 1) які тенденції до об’єднання можуть зберегтися в майбут-
ньому (як довго, з якою зміною акцентів тощо); 2) що потрібно зробити, 
щоб Помісна церква з’явилася в Україні.

Зробимо невеликий екскурс в 
історію. Ще в період 1921–1929 рр. 
групі радянських економістів на 
чолі з В.Базаровим було доручено 
розробку прогнозів перспектив роз-

витку СРСР на роки першої п’ятирічки. У процесі роботи вчені дійшли важ-
ливого висновку - неможливо передбачати майбутній стан тих процесів 
або явищ, які піддаються зміні посередництвом управління, в тому числі 
й планування. Відбувається своєрідне саморуйнування або, навпаки, са-
мовиповнення передбачень з урахуванням власне передбаченого58. Але 
замість марних намагань безумовних передбачень вчені рекомендували 
дві якісно нові дослідницькі технології: «генетичну», тобто екстраполяцію 
в майбутнє окреслених тенденцій з метою виявити або уточнити пробле-
ми, які підлягають вирішенню засобами управління, й «телеологічну», 

57Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. – К. : Кондор, 2009. – 194 
с.; Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие. – М. : Из-
дательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2005. – 400 с.; Єріна А.М. Статистичне моделювання та 
прогнозування: навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 c.
58Так званий ефект Едіпа, який був описаний ще О.Контом і становить собою самовиповнюваний про-
гноз.

Специфіка технологічного 
прогнозування: генетичний 

(пошуковий) та телеологічний 
(нормативний) прогнози 

Прогноз як наукове
передбачення
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тобто оптимізацію існуючих трендів за заданими критеріями і цілями для 
виявлення найоптимальніших рішень вказаних проблем. 

Цікаво, що американці зіштовхнулися з тією ж проблемою при 
намаганні спрогнозувати реалізацію програми «Аполон». Через 30 
років, не знаючи про досягнення російських колег, вони дійшли схожо-
го висновку. Різниця полягала лише в назві - «генетичний» вони назва-
ли «експлораторним», що в зворотному перекладі означало «пошуко-
вий», а «телеологічний»59 - «нормативним». Обидва ці підходи склали 
«технологічне прогнозування» - особливий, алгоритмічний спосіб роз-
робки прогнозів60. 

Отже, для нашого дослідження принциповими є визначення по-
шукового і нормативного прогнозів у релігійній сфері. Пошуковим про-
гнозом виступає «визначення можливого стану явища в майбутньо-
му»61. Такий прогноз відповідає на запитання, що найімовірніше за все 
відбудеться за умов збереження існуючих тенденцій розвитку релігійної 
ситуації. Нормативний прогноз - це «визначення шляхів та термінів до-
сягнення можливого стану явища, яке виступає в якості мети»62. Такий 
прогноз відповідає на інше питання - яким шляхом досягти бажаного 
розвитку релігійної ситуації. Отже, визначені за поставленою метою як 
«нормативні» та «пошукові» прогнози - залишаються основними щодо 
майбутнього релігії, але не вичерпують собою всю палітру диференціації 
прогнозів, що використовуються для прогнозування в релігійній сфері. 
Нормативне прогнозування є ефективним при прогнозуванні соціально-
економічних процесів, оскільки процеси, що їх вивчають природничі на-
уки, не піддаються соціальному управлінню. На відміну від пошукового 
прогнозу, нормативний прогноз будується у зворотному напрямі, тобто 
від наперед заданого стану об’єкта прогнозування до вивчення сучас-
них тенденцій та їх можливих змін, які б забезпечили досягнення бажа-
ного стану. Нормативне прогнозування є, таким чином, попереднім ета-
пом і необхідною передумовою науково обґрунтованого планування і 
управління. Нормативне прогнозування в релігійній сфері ефективно 
здійснюється на внутрішньоконфесійному рівні як інструмент плануван-
ня та управління розвитком конкретної деномінації, церкви, релігійного 

59Телеологія (грец. мета, і вчення, слово) – релігійно-філософське вчення про наявність у 
світі об’єктивних позалюдських цілей і доцільності. Телеологія виявляється в ідеалістичній 
антропоморфізації (антропоморфізм) природних предметів і процесів, пов’язуючи їх із дією 
цілепокладальних начал для здійснення встановленої мети.
60Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс лекций: Педагогическое 
общество России; Москва; 2002. – С.120.
61Телешун С.О., Титаренко О.Р., Рейтерович І.В., Вировий С.І. Політичне прогнозування як вид 
управлінської діяльності: практичні рекомендації. – К. : Видавництво НАДУ, 2008. – С.13.
62Там само. – С.15.
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об’єднання тощо. Наприклад, програма однієї тільки церкви «Посольство 
Боже» вражала свого часу масштабністю планів і була часто декларованою 
на богослужіннях, а це - 5 млн людей, спасенних у церкві, 20 млн людей, які 
покаялися, в Україні, 50 тисяч рукопокладених на служіння пасторів, 500 
млн тих, хто пізнав Христа через місіонерів у всьому світі. Для досягнення 
поставленої мети використовувалася методика під назвою «система 12» - 
в результаті здійснення особистої євангелізації кожен член харизматичної 
громади повинен залучити у спільноту ще 12 неофітів (за кількістю 
послідовників Христа - апостолів). Можна, звичайно, сумніватися, що 
кожен здатний залучити таку кількість нових прибічників, однак, як за-
значалося вище, харизматам притаманна масштабність планів63. Іншим 
прикладом може слугувати один із принципів місіонерської діяльності 
ЦІХСОД, який полягає не просто в обов’язковому для кожного члена гро-
мади проведенні місіонерської роботи й залученні в організацію нових 
вірян, а ще й у тому, що для цього існують планові нормативи, інструкції, 
форми звітності тощо64.

На основі дослідженого 
емпіричного матеріалу можна 
виокремити різні прогностичні 
рівні: рівень ін(in)-конфесійних 

впливів - як галузі взаємовідносин між церквами/громадами всередині 
однієї конфесії, вибудовування внутрішньої релігійної політики церк-
ви/громади, та рівень аут(out)-конфесійний - у сфері міжконфесійних 
відносин, державно-конфесійних та відносинах церква-суспільство. Зви-
чайно, вони є взаємопов’язаними, оскільки індуковані різноаспектним 
функціонуванням релігії. До останнього можна віднести висловлені під 
час виконання планового релігієзнавчого дослідження щодо прогнозів 
релігійних процесів в Україні експертні судження проф. Л.Филипович - 
про довготривалість і динаміку формування сучасного простору; на-
буття НРТ характеристик трансконтинентального явища; поступове (чи 
стрімке) використання потенціалу українських релігійних організацій 
у міжкультурній, міжнародній, міждержавній комунікації тощо65. Але 
при цьому з необхідністю виникають питання про методологічну базу 
дослідження цих моментів, про умови застосування використовуваних 

63Титаренко В. Свобода віросповідань у фокусі ЦІХСОД (церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів) 
/ Титаренко В. // Держава і Церква в новітній історії України / Збірник наукових статей за матеріалами 
VІ Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії України»
(25 – 26 жовтня 2017 року). — Полтава: ПП «Астрая» — 2017. – С. 149-156.
64Ткачова К.С. Особливості місіонерської діяльності Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів // На-
ука. Релігія. Суспільство. – 2013. – № 4 – С. 112–117.
65Україна релігійна. Колективна монографія. Книга перша: Стан релігійного життя України / гол. ред. 
А.Колодний. – К., 2008. – 436 с.
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методів чи концепцій.
Ми не ставимо за мету описувати всі існуючі на сьогодні наукові 

методи прогнозування, оскільки налічується близько 200 різних науко-
вих методів, спеціальних методик, логічних і технічних засобів пізнання 
майбутнього. Однак у практиці використовується не більше 15–20 методів 
прогнозування. Усі вони досить умовно можуть бути поділені на п’ять груп: 
1) екстраполяція; 2) експертні оцінки; 3) моделювання; 4) історична 
аналогія; 5) сценарії майбутнього. Застосування кожного з цих методів 
прогнозування майбутнього до релігійних процесів має свої переваги й 
недоліки. Ми ж розглядаємо лише ті, які, на нашу думку, можуть бути пер-
спективними в практичному релігієзнавстві, або вже були апробованими 
і вимагають аналізу.

За проблемно-цільовим 
критерієм перспективним, зокре-
ма у стратегічному прогнозуванні 
релігійної сфери, може бути «про-
гноз-застереження», або «про-
гноз-попередження», прогноз як 
«антикризова програма». Концеп-

туальна розробка таких форм прогнозів дала б можливість обмежи-
ти універсалістський характер багатьох футурологічних концепцій з 
одного боку, і подолати інструменталістське розуміння планування 
й управління релігійною ситуацією та наблизити ці види соціальної 
практики до потреб цивілізаційного розвитку - з другого66. 

Геополітично-футуристичне прогнозування є лише осмисленням ре-
зультуючих векторів розвитку людства в сучасній техногенній цивілізації. 
Таке прогнозування не може виконувати роль регулятивної концепції 
наднаціонального характеру та застосовуватися до релігії. Необхідне виз-
начення й наукове обґрунтування об’єкта дослідження, прогнозування й 
планування релігійної ситуації, масштабність якої може бути змінюваною, 
залежно від прогностичних завдань. Потім виникає потреба представити 
прогноз не як «багатоцільовий технологічний і готовий до використання 

66Титаренко В.В. Релігійна ситуація в регіонах як об’єкт прогнозування та управління / В.В.Титаренко 
// Регіональний вимір міжконфесійних і державно-церковних відносин: зб. наук. праць Всеукр. наук. 
конф. / за наук. ред. проф. Л.Виговського, А.Колодного, Л.Филипович. – Хмельницький: Хмельниць-
кий університет управління та права, 2011. – С. 70–74; Титаренко В.В. Методологічні проблеми 
прогнозування релігійних процесів / В.В.Титаренко // Українське релігієзнавство. – 2009. – № 52. 
– С. 30–38. Титаренко В.В. Міжпарадигмальне розуміння функціональності релігії як об’єктивних 
потреб людської природи і соціуму / В.В.Титаренко // Суспільство, держава і церква у спектрі 
міждисциплінарних досліджень: зб. матеріалів Всеукр. науково-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 
2016. – 171 с. – С. 92–94.  
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матеріал», а, скоріше, як засіб збереження гуманітарних цінностей67. 
До такого типу прогнозів як «прогнози-розвідники» можна віднести 

концепції Ф.Фукуями про «кінець» історії та концепцію С.Хантінгтона 
про «зіткнення цивілізацій». Саме вони є прикладом певного провока-
тивного концептуального визначення майбутнього з метою виявлення 
поглядів і підходів щодо сформульованих проблем з боку ідеологічних 
супротивників, представників інших цивілізацій тощо. Бо саме ці прогно-
зи можна розцінювати як адресовані посттоталітарним або транзитним 
суспільствам для стимулювання напрацювання в них певних установок на 
майбутнє. 

Існують типології прогнозів за 
характером методів їх здійснення 
(прогноз за аналогією, прогноз за 
теорією ймовірності, прогноз на 

основі причинних зв’язків, прогноз на базі врахування стійких тенденцій, 
прогноз за принципом врахування розвитку подій у визначеному напрямі, 
прогноз на основі циклічності)68; за ступенем достовірності (прогноз пе-
редбачуваного ефекту від рішення, яке вже майже прийняте, або чинника, 
основний вплив якого вже відомий, прогноз, у якому майже всі головні 
детермінанти є очевидними, прогнози, в яких слабо контролюється роз-
виток подій або існуючі кількісні дані є недостатніми)69. 

Розрізняють також типологію прогнозів, визначену за часовими 
параметрами, яка, на відміну від інших типів, має обов’язково врахову-
ватися при розробці прогнозів розвитку/зміни релігійної ситуації. Незва-
жаючи на дещо відмінну часову градацію в дослідженнях із прогностики, 
зупинимося на прийнятному для релігієзнавчого прогнозування: 

- оперативний (або поточний) - до 1 місяця;
- короткотерміновий - до 1 року;
- середньотерміновий - до 5 років;
- довготерміновий - 15–20 років;
- наддовгий (або футурологічний) - 50 років і більше.
Релігія не перетворюється на застиглу суспільну потугу. За виз-

67Титаренко В.В. Прогнозування в релігійній сфері як фактор забезпечення стабільного розвитку: 
філософсько-релігієзнавчий аналіз / В.В.Титаренко // Релігійна вобода: Свобода буття релігії в сучас-
ному соціумі. Науковий щорічник / за заг. ред. д-ра філос. наук. А.Колодного. – К., 2012–2013. – № 
17–18. – 214 с. – С. 29–34.
68Див. дет: Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика / В.П.Горбатенко. – 
К.: Генеза, 2006. – 400 с.; Данилов А. К новой парадигме управления мировыми процессами / А.Данилов  
// Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 1. – С. 41–46; Телешун С.О. Політичне про-
гнозування як вид управлінської діяльності: практичні рекомендації / С.О.Телешун, О.Р.Титаренко, 
І.В.Рейтерович, С.І.Вировий. – К.: НАДУ, 2008. – 19 с.  
69Хогвуд В., Ганн Л. Прогнозирование / В.Хогвуд, Л.Ганн // Вестн. Моск. ун-та. Сер.12 Социально-по-
литические исследования. – 1994. – №6. – С.54–55.
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наченням В. Токмана, «…її роль, місце, зв’язки з різними підсистеми 
суспільства виглядають не статичними, раз і назавжди даними, а… доволі 
динамічними»70, тобто змінюваними у часі й просторі. Таке розуміння осо-
бливостей функціонування релігії уможливлює найоптимальніше скла-
дання прогнозів на коротко- та середньотерміновий періоди. Ми вже не-
одноразово наголошували на методологічній складності прогнозів навіть 
на середньотерміновий період, не говорячи вже про довгий та наддовгий, 
які  можуть виглядати як штучне конструювання бажаного майбутнього. 

Прогнози розробляються з допомогою певних методів прогнозуван-
ня, які становлять собою сукупність способів і процедур відбору й аналізу 
емпіричної інформації з метою складання прогнозу. У релігієзнавстві 
застосовується такий методологічний арсенал прогнозування:

- Колективна генерація ідей, або «мозкова атака». Цей метод вимагає 
залучення групи експертів-релігієзнавців і є методом пошуку ідентифікації 
можливих майбутніх проблем. Він може вказати на тенденції, важливі для 
процесу планування. Інше питання - хто і що може планувати. (Напри-
клад, робота ВРЦіРО (Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій), 
УМР (Українська Міжцерковна Рада), ВРРО (Всеукраїнська рада релігійних 
об'єднань) інших державних, церковних, наукових структур тощо.)

- Метод порівняльного аналізу, який є одним із базових у пошуку 
можливостей для прогнозування розвитку/зміни релігійної ситуації засо-
бом порівняльного вивчення релігійних інститутів, релігійної поведінки, 
закономірностей функціонування різних релігійних систем. Корені засто-
сування подібного методу можна шукати в порівняльному релігієзнавстві, 
засновником якого вважається німецький вчений Макс Мюллер і якому 
належить відомий вислів, що став майже крилатим: «Хто знає одну релігію, 
той не знає жодної». 

- Експертна оцінка, яка широко застосовується в релігієзнавчій 
науці. Основними різновидами експертної оцінки є експертне опитуван-
ня, індивідуальне передбачення експерта і колективна експертна оцінка. 
Автор брав участь у всіх трьох категоріях експертизи, а оскільки експер-
тна оцінка постає одним із найбільш застосовних методів прогнозної 
діяльності в релігієзнавстві, то розгляд і аналіз цього питання здійснено 
окремо.

- Метод «Дельфі», який розглядається низкою вчених як один із 
найефективніших експертних методів. Відповідаючи трьом основним 
особливостям, таким як анонімність експертів, використання результатів 

70Токман В. Конфесійне середовище українського суспільства: аналіз ключових параметрів 
/ Токман В.В // Гуманітарна політика Української Держави в новітній період : моногр. / За ред.. 
С.І.Здіорука. – К. : НІСД, 2006. –– С. 190.



164

попереднього опитування та статистична характеристика групової 
відповіді, цей метод застосовано автором у емпіричному дослідженні 
релігійної ситуації в Україні. Алгоритм застосування полягає у здійсненні 
анонімного опитування групи експертів у письмовій формі в кілька турів. 
При цьому експерти не повинні контактувати один з одним. Наступний 
етап - ознайомлення із систематизованими результатами попереднього 
туру опитувань, потім черговий повтор опитування. Точність і надійність 
результатів експертизи залежать від якісно підібраної групи експертів. 
Цей метод має свої переваги, адже запровадження зворотного зв’язку 
вносить елемент об’єктивності й підвищує надійність прогнозних оцінок, 
а здійснення кількаразового опитування дає можливість зменшити ко-
ливання в індивідуальних прогнозних очікуваннях, а також обмежує її 
внутрігрупові коливання.

- Сценарний метод, або метод написання сценаріїв, про який вже 
йшлося, виявився також виправданим у застосуванні щодо прогнозуван-
ня майбутнього релігії як духовного феномену. Використання цього ме-
тоду дозволило свого часу спрогнозувати розвал Радянського Союзу за 
багато років до реального перебігу подій. Герман Кан і Ентоні Вайнер, які у 
60-ті роки написали книгу «Рік 2000» («The Year 2000»)71, вперше запропо-
нували сценарій як метод виявлення закономірностей і механізмів розвит-
ку людиновимірних систем. Вони були впевнені у незмінності тогочасної 
міжнародної системи та тривкості холодної війни. Їхні культурологічні 
прогнози (пануюча на планетарному рівні тенденція до «уречевлення» 
культури, секуляризація, вестернізація, марґіналізація релігії) поставали 
своєрідним узагальненням американського досвіду 60-х років. Оскільки 
сценарій - це «спосіб встановлення логічної послідовності подій з ме-
тою визначення альтернатив розвитку великих систем типу міжнародних 
відносин, національної економіки, сфери політики, соціальних відносин 
тощо»72, такий метод науково виправданий у застосуванні до прогнозів 
майбутнього релігії. Крім того, такий вибір типу прогнозу, в цьому випад-
ку, зумовлений не тільки можливістю виконання певних прогностичних 
завдань пробного характеру, а й  доступністю виконання саме такого типу 
прогнозу (реалізація принципу рентабельності).   

- Метод історичної аналогії, що може бути ефективним у випад-
ках, коли прогноз будується на основі пізнання законів функціонування 
релігійних систем у звичайних для них умовах. Мається на увазі, що 

71Повна назва: The Year 2000. Kahn H. and Wiener A.J. A Framework for Speculation on the Next Thirty-
Three Years. -  Macmillan, New York, 1967. - 431 p.
72Краснов Б.И. Анализ политической ситуации. Метод сценариев /Б.И.Краснов// Соц.-полит.журнал. 
– 1997. – №5. – С.92.
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метод ґрунтується на перенесенні закономірностей розвитку схожих 
подій за часом чи з інших сфер знання. Він орієнтований на конкретно-
фактологічний підхід розуміння природи релігії, а саме, як зазначає 
проф. А.Колодний, «на збір фактів про минуле релігії, описання й аналіз 
їх, з’ясування особливостей функціонування релігійних феноменів в 
конкретних умовах суспільного буття»73. Важливо наголосити, що ме-
тод історичної аналогії суголосний сутності історіософії релігії, оскільки 
історичність природи й виявляється в тому, що з появою нових поколінь 
не обов’язково з’являються нові принципи релігійного світобачення, а, за 
визначенням А.Колодного, системи релігійних вірувань, обрядові форми 
тощо передаються у спадщину від покоління до покоління, лише дещо 
видозмінюючись під впливом умов життя і соціальних особливостей своїх 
нових носіїв74. Такий підхід у складанні прогнозу актуалізує необхідність 
ретельного вивчення прогнозного фону щодо релігійних явищ, який 
включатиме максимально доступну інформацію про різні соціальні про-
цеси, оскільки неврахування останніх може вплинути на верифікованість 
прогнозів щодо релігії. 

- Широко використовуваними у працях релігієзнавців є мето-
ди екстраполяції (поширення на майбутнє певних елементів соціальних 
процесів із минулого і сучасного); інтерполяції, коли «за минулим, су-
часним та віддаленим майбутнім прогнозується найближче майбутнє»75, 
опитування, як важливий інструмент дослідження в соціології релігії (на-
приклад, дослідження Центру Разумкова, фонду «Демократичні ініціативи 
імені Ілька Кучеріва», авторські інтерв’ю та анкетування тощо), спосте-
реження (на спостереження за трансформаційними процесами в хариз-
матичному середовищі України). Однак існує певна межа, до якої варто 
екстраполювати тенденції минулого, оскільки «точність екстраполяції 
зникає по мірі просування в майбутнє, яке в жодному разі не можна роз-
глядати лише як кількісне продовження теперішнього»76. Відтак межа за-
стосування цього методу – 5–10 років. У праці В.Пантіна і В.Лапкіна наво-
диться цікавий приклад, який стосується екстраполяції в демографічних 
прогнозах. Свого часу радянські демографи в 1970–1980-х рр. на підставі 
статистичних даних авторитетно доводили, що в 2000 р. населення СРСР 
досягне приблизно 300 млн людей. Суперечки тривали головним чином 
навколо того, наскільки точною буде ця цифра в 2000 році – чи це буде 305 

73Колодний А. М. Історіософія релігії: моногр. / А.М.Колодний. – К.: УАР, 2013. – С.38.
74Там само – С.39.
75Давыдов А.А. Модель социального времени / А.А.Давыдов // Социологические исследования. – 2002. 
– №4. – С.101.
76Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика / В.П.Горбатенко. – К. : Ге-
неза, 2006. – С.93.
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млн, а чи ж 310 млн людей. Все було розраховано правильно, за винятком 
одного - дослідники не врахували маленьку деталь - у 2000 році СРСР 
взагалі вже не існуватиме77. Відтак обґрунтованою постає необхідність 
розгляду релігії у взаємодії з іншими суспільними явищами, що й призво-
дять до її змін взагалі й складових елементів зокрема. Все засвідчує, що 
вивчати і прогнозувати релігію як суспільне явища можна, за визначенням 
А. Колодного, в різних аспектах - «в історичному (діахронному), а також 
на різних рівнях - загально-історичному та конкретно-віросповідному, 
спільнотному (груповому) та індивідуальному»78.  

- Моделювання - метод, який ґрунтується на використанні моделі 
як засобу дослідження суспільних явищ і процесів. Оскільки під моделлю 
розуміють систему, що замінює об’єкт пізнання і є джерелом інформації 
стосовно нього, нами пропонується модель релігійної ситуації як об’єкта 
дослідження, прогнозування й управління. Її концептуальна основа 
подається далі. Зазначимо, що метод моделювання досить поширений у 
політичних дослідженнях. Зокрема, цікавим є приклад використання мо-
делей такими теоретиками як Дж.Ван Гіг та П.Чекленд (модель м’яких си-
стем), оскільки для таких складно організованих і еволюціонуючих систем 
як релігія створення детальних моделей, які б дозволили точно розрахо-
вувати значення змінних у кожний момент часу - є досить проблематич-
ним. Останнім часом широко використовується комп’ютерне моделюван-
ня - як складова входження людства у фазу формування інформаційного 
суспільства. Але, незважаючи на поступову комп’ютеризацію та успіхи 
комп’ютерних технологій і комп’ютерного моделювання - це порівняно 
небагато дає для прогнозування навіть природних процесів (метеозміни, 
природні катаклізми тощо), не говорячи про прогнозування змін людини 
й суспільства (тим паче в його окремих сегментах, зокрема релігійному). 
Звичайно, комп’ютерні та інші інформаційні технології використовуються 
в прогнозуванні, але успіхи тут досить невеликі. Вони «не бачать» принци-
пово нових можливостей майбутнього розвитку - вони «мислять» стан-
дартно. На нашу думку, було б недоцільно й згубно підмінювати людську 
творчість стандартними машинними операціями, але у випадках, коли пря-
мий експеримент принципово неможливий і може призвести до непередба-
чуваних наслідків, застосування такого різновиду моделювання може себе 
виправдати. Тут важко не погодитися з західними фахівцями Б.Гогвудом 
і Л.Ганом, які висловлюють своє бачення моделювання: «Моделювання - 
єдина технологія прогнозування з інтелектуальною репутацією… Перед-

77Пантин В. И. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового 
развития в первой половине ХХІ века / В.И.Пантин, В.В.Лапкин. – Дубна: Феникс +, 2006.– С.78.
78Колодний А.М. Історіософія релігії: моногр. / А.М.Колодний. – К.: УАР, 2013. – С.39.
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бачення, яке ми здійснюємо, можна вважати пострілом у темряву, якщо ми 
неспроможні дати йому обґрунтування або вивчити, чому цей прогноз… 
провалився. У такому випадку математичні моделі розглядаються як 
найбільш точні та суворі»79. Крім того, як стверджує В.Пфафф: «Єдине, що 
можна тепер з цілковитою певністю стверджувати про моделі соціальної 
та політичної організації в новому тисячолітті, - це те, що в основі ба-
гатьох із цих моделей лежатимуть зразки кінця останнього тисячоліття. 
Але, значно раніше, аніж ми могли б припускати, міжнародна система не-
минуче зазнає фундаментальних змін80. У цьому передбаченні В.Пфаффа 
відсутнє вказання прогнозного горизонту - того граничного строку 
(періоду), в якому б цей прогноз визначався із заданою точністю. Тому в 
дослідженнях висловленої тенденції в нашому предметному полі - щодо 
релігії як «функціонуючої універсалії», ми повинні врахувати цей момент 
у подальших викладах.

- Розуміння теорії хаосу як методології опанування (констру-
ювання) майбутнього в синергетичній парадигмі (теорії складних си-
стем, здатних до самоорганізації) є перспективним у застосуванні, тому 
розглядається окремо. 

Важливим, на нашу думку, 
видається виокремлення обста-
вин, що не сприяють формуванню 

позитивного ставлення до прогнозування в гуманітарній сфері. Скеп-
тичне відношення до прогнозів часто пов’язане з тим, що під прогнозу-
ванням розуміється, насамперед, прогнозування науково-технічного 
прогресу. Таке технократичне розуміння було поширене ще в 1950-ті й 
1980-і  рр., але й досі, незважаючи на явну обмеженість досягнутих тут 
результатів, воно впливає на ставлення до прогнозів розвитку людини 
й суспільства. У свідомості людей відбувається, висловлюючись мовою 
логіки, «підміна тези»81, коли прогнозування людського й суспільного 
розвитку замінюється прогнозуванням розвитку науки й техніки, які 
нібито спроможні вирішити всі існуючі людські проблеми. Ми свідомі 
того, що відбувається зовсім інше - очікування перспектив розвитку на-
уки й техніки змінюється розчаруванням і запереченням правомірності 
прогнозування як такого. Постулюються «підмінені тези», що прогнози не 

Причини скептичного
ставлення до прогнозів

79Хогвуд В., Ганн Л. Прогнозирование // Вестник Моск.ун-та. Сер.12 Социально-полиические исследо-
вания. – 1994. – №6. – С.60.
80Пфафф В. Ідеологія все ще багато важить у боротьбі великодержав [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: http://www.ji.lviv.ua/n19texts/pfaff.htm. The International Herald Tribune. – 2000. – 06.01.
81«Підміна тези» – це логічна помилка, яка має місце тоді, коли висувають певне положення як тезу, 
а аргументують або критикують зовсім інше положення, яке є лише схожим із першим (Хоменко І. 
Логіка: Підручник для вищ. навч. закл. – С.191).
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спроможні щось нести або щось змінити. Як не згадати з огляду на сказа-
не вище попередження Е.Тоффлера, висловлені ним у праці «Третя хви-
ля», про побічні ефекти рішень, коли навіть найкращі наміри можуть 
призвести до трагічних результатів82. Йдеться, зокрема, про те, що досяг-
нення науки й техніки, завдяки яким західне «організоване суспільство» 
нібито успішно вирішує економічні та екологічні проблеми, - це скоріше 
ілюзія. Адже ці «побічні ефекти» спостерігаються повсюдно: наприклад, 
залучення дешевої іноземної робочої сили з Північної Африки і Близького 
Сходу обернулося «ісламізацією» Європи тощо.

Але ситуація, в дійсності, ускладнена лише тим, що «…прогнозуван-
ня розвитку людини й суспільства по-справжньому ще в процесі розвитку, 
а тому висновувати неспроможність прогнозування взагалі на підставі не 
занадто великої ефективності прогнозування науково-технічного прогре-
су - неправомірно й некоректно»83. Це повністю стосується прогнозувань 
у релігієзнавстві щодо розвитку/зміни релігійної ситуації.

Наголосимо, що на відміну від конкретних прогнозів, наприклад, 
у сфері розвитку науки або політики, комплексні прогнози в релігійній 
сфері виправдовуються слабко, що свідчить про можливість раціональних 
розрахунків тільки окремих тенденцій у процесі розвитку релігії, але 
неможливість створення на науковій основі цілісної перспективної кар-
тини буття релігії. Але усвідомлення ролі релігії в історії та становленні 
цивілізаційного й культурного поступу людства, її перманентний і не 
завжди однозначний вплив на ці процеси роблять актуальним постановку 
питання про майбутнє релігії. Відтак, незважаючи на те, що прогностичні 
релігієзнавчі розвідки можуть бути як позитивними, так і помилкови-
ми, відбуватиметься поступове напрацювання методологічної бази таких 
досліджень. 

Тому в умовах нестабільності й системної кризи, враховуючи, що 
історія релігій особливо насичена прикладами раптових спалахів, пробуд-
жень і трансформацій, що робить проблемною для реалізації ідею лінійної 
історичної прогресії, вкрай актуальним постає визначення критеріїв і кри-
тичних величин показників розвитку суспільства, тих поворотних точок, 
після яких у соціумі може відбутися ескалація руйнівних процесів і на-
стання незворотної деградації. Необхідним постає аналіз можливостей 
позитивного вирішення проблем, що виникають, а відтак - визначення 
завдання на прогноз і типу прогнозу, методологічного інструментарію, 
постійний моніторинг існуючих у суспільстві «характеристик сучасних 

82Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е.Тоффлер; пер. з англ. А.Євса. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.
83Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспекти-
вы мирового развития в первой половине ХХІ века. – Дубна: Феникс+, 2006. – С.4.
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виявів функціональності релігії в контексті її взаємодії із суспільством, 
з його різними сферами та людиною, її духовної та життєво-смислової 
самореалізації»84. 

Для будь-якого суспільства, 
яке переживає духовно-моральні та 
соціально-економічні потрясіння, 
«складання прогнозного бачен-
ня розвитку перспектив релігійної 

складової суспільного життя стає актуальним завданням як теоретичних 
досліджень, так і практичної сфери застосування набутих знань»85. На-
голосимо на тому факті, що вчені та практики, усвідомивши можливість 
впливу людини на розвиток суспільства і світу в цілому, прагнуть уточ-
нити співвідношення об’єктивних процесів і суб’єктивної ролі людського 
впливу на них. Але як «сама можливість подібного впливу, так і розміри 
його визначаються організацією суспільства, співвідношенням його 
різних суспільних сил»86. Роль особистості в релігійному житті як факто-
ру зміни релігійної ситуації важко заперечувати і не можна не враховува-
ти при складанні конкретних прогнозів. Впливові релігійні особи завдяки 
своєму розуму й характеру можуть змінити «індивідуальну фізіономію 
подій і деякі часткові наслідки»87, але (і тут ми цілком погоджуємося з 
дослідниками А.Колодним та П.Павленком) «не можуть змінити їх загальне 
спрямування, яке визначається іншими силами»88. Розуміння «релігійної 
системи» як об’єкта, що функціонує у режимі самоорганізації, дозволяє 
стверджувати, що керовані релігійні системи не є пасивними. Вони ма-
ють властивість самоорганізації, а тому в них можуть виникати лише такі 
структури, які відповідають їх власним тенденціям розвитку. Тим самим 
напрошується висновок про те, що релігійній системі, як керованому 
об’єкту, не слід нав’язувати не притаманні їй форми організації, структури 
й шляхи еволюції. Відтак, хоча «індивідуальні особливості керівних лю-
дей і визначають індивідуальну фізіономію історичних подій, відіграючи 
певну роль в процесі розвитку цих подій», але «напрямок їх визначається 
зрештою так званими загальними причинами»89. Не можна завзято «на-
силувати» реальність, незважаючи на потенційні можливості розвитку 
релігійних систем. Таким чином, управління в режимі самоорганізації має 

84Практичне релігієзнавство. Колективна монографія / За ред. проф. А.Колодного і Л.Филипович. – 
Київ: Українська асоціація релігієзнавців, 2012. – С.9.
85Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О.С.Власюка. – К. : НІСД, 2002. – 864 с.
86Колодний А.М. Історіософія релігії: моногр. / А.М.Колодний. – К.: УАР, 2013. – С.52
87Там само – С.53.
88Там само – С.53.
89Колодний А.М. Історіософія релігії: моногр. / А.М.Колодний. – К.: УАР, 2013. – С.53.

Об’єктивні процеси
і суб’єктивна роль людського 

впливу на розвиток суспільства
і світу як наукова проблема
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бути орієнтоване на вирішення таких завдань: 
- створення умов, необхідних для реалізації власних тенденцій роз-

витку релігійної ситуації; 
- забезпечення керованої релігійної ситуації засобами, необхідними 

для досягнення нею власних внутрішніх цілей.
Від цього залежить і концептуальне бачення майбутнього релігійних 

процесів та його прогнозування: чи це лише означення тенденцій, які роз-
виваються, і передбачуваний на їх основі прогноз (пошуковий прогноз), 
чи це прогноз з урахуванням можливостей і необхідності впливу людини 
на зазначені тенденції розвитку/зміни релігійної ситуації (нормативний 
прогноз) тощо.

На основі викладеного вище матеріалу можемо дійти таких 
висновків.

Щонайперше, теоретичне осмислення релігійних феноменів, осо-
бливостей їх функціонування та перспектив (прогнозів) включено до прак-
тичного релігієзнавства як дисциплінарного утворення, що є специфікою 
українського релігієзнавства. 

Компаративний аналіз прогнозування в різних сферах гуманітарис-
тики дав змогу виснувати, що напрями соціального і політичного прогно-
зування не включають релігійну сферу, натомість у релігієзнавстві вони 
можуть розглядатися як допоміжні, що утворюють прогностичний фон.

Полідисциплінарний підхід дав змогу виокремити прин-
ципи, дотримання яких у практичному релігієзнавстві поста-
не умовою методологічної вивіреності прогнозних бачень. Це такі 
принципи: історичної наступності, верифікації (перевірки), самообме-
ження, гносеологічний, альтернативності, системності, синергетичний, 
синтетично-плюралістичний, випереджувальності подій, реактивності, 
рентабельності, безперервності. Застосування цих принципів не супе-
речить дослідницьким принципам, які є традиційними для вітчизняної 
релігієзнавчої школи, а доповнює їх з огляду на специфічність релігійної 
сфери як предметного поля прогностичних досліджень.

Дослідження потребувало дефініціювання низки понять, таких як 
прогнозування релігійних процесів у загальному вигляді, релігійний про-
цес, релігійний комплекс, система, а також ключового поняття - релігійна 
ситуація, яке операціоналізаційно, залежно від завдань, мислиться як 
методологічний інструментарій, соціальний локус дійсності, об’єкт про-
гнозування і управління. 

Для уникнення викривлень і неточностей, а також адекватного 
відображення позицій автора, було уточнено і розрізнено поняття «про-
гнозування», «передвіщення», «передбачення», «пророцтво» тощо.
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Здійснені загальнометодологічні уточнення стосувалися:
- вимог, які висуваються до прогнозу; 
- класифікацій прогнозів за різною основою.
На основі емпіричної бази розглянуто і проаналізовано джере-

ла знання про об’єкт прогнозування, які поділяються на: інтуїтивні 
(неусвідомлені) та усвідомлені; достовірні, відносно достовірні, а також 
джерела з можливим зумисним викривленням інформації.

Оскільки на науковій основі є неможливим створення цілісної 
перспективної картини буття релігії, виокремлено різні рівні релігійної 
ситуації, що містять у собі прогнозний потенціал: рівень ін(in)-конфесійних 
впливів - як галузі взаємовідносин між церквами/громадами всередині 
однієї конфесії та вибудовування внутрішньої релігійної політики церкви/
громади і рівень аут(out)-конфесійний.

Систематизовано та проаналізовано на предмет можливостей і об-
межень методологічний арсенал прогнозування, застосовуваний у прак-
тичному релігієзнавстві. Зокрема, колективну генерацію ідей, або «мозко-
ву атаку»; метод порівняльного аналізу; експертну оцінку; метод «Дельфі»; 
сценарний метод; метод історичної аналогії; методи екстраполяції; моде-
лювання; синергетику як методологію. 

Складання прогнозного бачення розвитку перспектив релігійної 
складової суспільного життя є досить актуальним і запитуваним, осо-
бливо в кризових ситуаціях, однак релігійні процеси характеризуються 
великою стохастичністю, дифузією випадковості поведінки самостійних 
особистостей та певних соціокультурних закономірностей-тенденцій, об-
межених у часі та просторі. 
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ГЛАВА 6.
РЕЛІГІЄЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЯК СКЛАДОВА

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 
ВІДНОСИН У СУСПІЛЬСТВІ

Майбутнє починається сьогодні, а не завтра. 
Іван Павло ІІ

Скасування на початку 90-х років минулого століття обмежень гро-
мадян на свободу віросповідання, визнання суспільної та екзистенційної 
цінності релігії, а також значимості соціального служіння церков ство-
рило новітні прецеденти принципів взаємовідношень в суспільстві. 
Конфесійні віровчення і ґрунтовані на них існуючі нині релігії - настільки 
різноманітні й часом суперечливі, що можуть ставати джерелом соціальної 
напруги, конфліктів тощо. А відтак, аналіз ідейно-цілісного комплексу 
релігійних вчень, який містить також елементи прогнозу щодо динаміки 
розвитку певного релігійного феномену, з одного боку, здатен захистити 
нові релігійні феномени від необґрунтованих звинувачень, а з другого - 
захистити і самих людей від негативних соціальних наслідків, які може 
мати той чи інший релігійний феномен. 

Історія знає немало прикладів, коли якісь нововведення сприйма-
лися або глибоко критично, або схвально - без належного вивчення і 
оцінки. Такий ефект у прогнозуванні означується як «футурофобія» (від 
англ. future - майбутнє; страх перед майбутнім). Як зазначає І.Бестужев-
Лада, ««футурофобія» у відомому розумінні відіграє позитивну роль для 
відбраковування ідей, здатних призвести до породження нововведень не-
безпечних, згубних для суспільства. І оскільки інноваційні сили сьогодні 
значно могутніші і все частіше успішно долають рятівний для суспільства 
«ефект футурофобії», необхідні штучні механізми, що імітують його, для 
«випробування на міцність», точніше, на конструктивність кожного ново-
введення»1.

Але якщо футурофобію пустити на самоплив, то вона спроможна 
стримувати нововведення, яке може мати і конструктивні начала. Відтак 
важливим завданням постає здатність і вміння виокремлювати потенційно 

1Бестужев-Лада И.В. Эффект футурофобии в обыденном и бюрократическом сознании / И.В.Бестужев-
Лада. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/717/927/1216/9_Bestuzhev_-
Lada.pdf 
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конструктивні нововведення від потенційно руйнівних для суспільства. 
Умовою виконання поставленого завдання є наявність чітких теоретичних 
установок, які повинні враховувати складний діалектичний характер «ефек-
ту футурофобії» у повсякденній свідомості. Така ситуація з необхідністю 
потребує включення у процес спеціалістів з визначеної сфери наук. 

Одним із найбільш актуаль-
них правових інструментів, що да-
ють змогу регулювати відносини 
усередині суспільства - між дер-
жавою і конфесіями, між самими 
конфесіями тощо є експертиза. У 

цій главі пропонується розглянути і проаналізувати висхідне поняття 
«експертиза», похідне - «релігієзнавча експертиза», методологічні основи 
здійснення наукової експертизи та практичне застосування експертизи як 
складової прогнозування і механізму регулювання відносин у суспільстві.

Назагал поява протоформ експертного знання сягає ще часів 
античності, на що вказує й походження слова «експерт» від латинського 
expertus - «досвідчений». У найзагальнішому розумінні поняття означає 
«спеціаліст у певній сфері, який здійснює експертизу», а експертиза - 
«дослідження певного питання, що вимагає спеціальних знань, із надан-
ням мотивованого висновку»2.

В основному думки спеціалістів збігаються у визначенні понят-
тя «експертиза», зокрема О.Разуваєв стверджує, що «…експертиза - це 
ґрунтоване на застосуванні спеціальних знань дослідження, здійснюване 
обізнаними в цій сфері особами (експертами), виконуване за дорученням 
зацікавлених осіб, з метою встановлення обставин, суттєвих для при-
йняття правильних і ґрунтованих рішень, а також висновків щодо такого 
дослідження»3. Експертизи проводяться практично в усіх сферах людської 
діяльності. Релігієзнавчий напрям дослідження також передбачає зазначе-
ний вид наукової діяльності. 

На думку К.Плєтньова, експертиза - це вивчення певних питань, 
ґрунтоване на використанні людських знань і досвіду, яке здійснюється 
за певними правилами спеціально відібраними висококваліфікованими 
спеціалістами з метою забезпечення прийняття рішення з цього питання 
із залученням найповнішого обсягу необхідної та достатньої для цього 
інформації4.

2Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов. – СПб. : «Дуэт», 1994. – 752 с. – С.704.
3Разуваев А.А. Экспертиза как средство повышения эффективности процесса правореализации  (во-
просы теории и практики) : автореф. дис. канд. юрид. наук. – Саратов, 2006. –  20 с. – С.9.
4Плетнев К.И. Экспертиза в развитии экономики по инновационному пути: учеб. пособие. – М. : Изд-
во РАГС, 2006. – 38 с. – С.10.

Експертиза як актуальний 
правовий інструмент

регулювання відносини  
усередині суспільства та між 

суспільством і державою 
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Однак рівень методологічного 
забезпечення експертології на 
сьогодні залишається недостатнім. 
Розгортається процес фор-

мування парадигми, створюється понятійний апарат, відбувається 
систематизація методів, які використовуються для отримання оцінок 
експертів тощо. Експертологія є історично усталеною й динамічною в 
розвитку на основі суспільної практики системою знань про експер-
тизу. Як міждисциплінарний науковий напрям експертологія входить 
до комплексу наук про прийняття рішень, напрацьовує свій понятійно-
категоріальний апарат, загальні принципи й основи, пропонує вирішення 
складних питань, які неможливо розв’язати в рамках інших дисциплін. Зі 
слів Ю.Сідельникова: «Незважаючи на безсумнівні успіхи в галузі прогно-
стики в Росії та дослідження майбуття за кордоном, досі відсутня система 
строгих визначень ключових понять на стику прогностики й експертології, 
тобто там, де основним суб’єктом є експерт»5.

У науковій літературі з прогнозування та експертизи описано ме-
тодики, процедури і прийоми, призначені для підвищення точності ек-
спертних прогнозів. Питання релігієзнавчої експертизи зберігає свою 
актуальність. Загальними питаннями експертизи займалися фахівці з 
Інституту соціології НАН України, які визначилися із методологією, ме-
тодикою та досвідом впровадження такого роду діяльності. У політичній 
експертизі та консультуванні розробкою методологічного забезпечення за-
ймалися С.Телешун, В.Горбатенко, О.Титаренко, І.Рейтерович, С.Вировий 
та ін. Значний здобуток у розвиток релігієзнавчої експертизи було зро-
блено науковцями Відділення релігієзнавства А.Колодним, Л.Филипович, 
П.Яроцьким, В.Єленським, О.Саганом, М.Бабієм, В.Климовим, 
П.Павленком, Л.Майданевичем та ін. Зокрема, питанням доцільності 
релігієзнавчої експертизи, в тому числі й державної, методологічним заса-
дам релігієзнавчої експертизи, ролі експертних товариств у сфері релігійної 
життя присвячено чимало наукових розробок6.

Серед російськомовних джерел - це праці О.Разуваєва, 
Ю.Сідельникова, К.Плєтньова, А.Пчелінцева, І.Загребіної, К.Елбакян та ін. 

5Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования. – М., 2007. – 453 с. – С.25. 
6Роль експертних товариств у сфері політики, охорони довкілля, культури та релігійного жит-
тя в Україні та Білорусі. – К., 2014. – С.114; Майданевич Л. Релігієзнавча експертиза: сутність та 
особливості проведення : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. – К., 2015. – 17 с; Филипович Л. 
Соціально-політичний і духовний розвиток України: наукова експертиза та її законодавче закріплення 
/ Л.Филипович // Роль експертних товариств у сфері політики, охорони довкілля, культури та 
релігійного життя в Україні та Білорусі. – К., 2014. – С. 8–18.; 486. Филипович Л. Соціальний і духов-
ний розвиток України: наукова експертиза та її законодавче закріплення / Л.Филипович // Юридична 
наука. – 2013. – № 10. – С. 18–28.; Филипович Л. Методологічні засади експертної діяльності: досвід 
українських релігієзнавців / Л.Филипович // Практична філософія. – 2014. – № 3 (53). – С. 23–32.

Проблематичність 
методологічного забезпечення 

експертології
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У закордонні - праці G.B.Bernstein., M.G.Cetron, N.C.Dalkey, O.Helmer та ін.  
У дисертаційному дослідженні С.Качурової «Соціальна адаптація но-

вих релігійних течій (філософський аналіз)» актуалізуються методологічні 
проблеми проведення релігієзнавчої експертизи, для вирішення якої, за 
визначенням автора, «необхідно залучити весь релігієзнавчий потенціал», 
оскільки «в сучасному світі наявне історичне протистояння релігій 
трансформується в теоретичне, концептуальне»7. Однак більшість 
дослідників релігії вказують на все зростаючу роль релігії як потужної 
складової світової політики і детермінанти політичних конфліктів, коли 
суперечності з теоретичної та концептуальної площин релігії зміщуються 
в бік практичної. Здатність релігії мобілізовувати суспільно-політичну 
активність людей робить її потенційно конфліктогенним фактором 
соціально-політичної ситуації. С.Качурова зосереджує свою увагу на 
філософському аналізі об’єкта свого дослідження - НРТ як «суб’єкта, 
здатного до насилля». Саме такий образ зазвичай формується в ЗМІ, 
громадській думці тощо. Як зазначає у своєму дослідженні О.Никитченко, 
«…те середовище, яке віддзеркалює релігійне життя країни, і досі насиче-
не міфами, стереотипами, що спотворюють реальність і формують хиб-
ний образ деяких релігій. Йдеться не лише про публікації в ЗМІ, в яких 
містяться матеріали, де некоректно висвітлюється діяльність громад 
неорелігійних напрямків, а й про вияви викривленого сприйняття числен-
них релігійних об’єднань і деякими представниками державної влади, на-
уки і культури»8.

Для нас же необхідним є акцентування уваги на методології 
здійснення релігієзнавчої експертизи як складової прогнозування та 
механізму регулювання відносин у суспільстві9. До того ж об’єктами 
релігієзнавчої експертизи, як побачимо у подальших прикладах, можуть 
виступати не тільки НРТ.

Сутнісно-методологічне наповнення визначень експертології та ек-
спертизи, спонукає до визначення, в першу чергу, суб’єктів експертології, 

7Качурова С. Соціальна адаптація нових релігійних течій (філософський аналіз) : автореф. на здобуття 
наук. ступеню канд. філос. наук. – К., 2002. – 23 с. – С.19.
8Никитченко О. Особливості формування образу новітніх релігій у контексті сучасного розуміння 
свободи совісті в Україні : дисертація на здобуття наук. ступеню канд. філос. наук. – Одеса, 2009. – 214 
с. – С.4.
9Титаренко В. Сущностные и методологические проблемы религиеведческой экспертизы в практиче-
ском религиеведении / В.В.Титаренко // NOMOS. –  2013. – № 79. – P. 151–163; Титаренко В. Рели-
гиоведческая экспертиза в механизме оптимизации государственно-конфессиональных отношений 
в правовом поле Украины / В.В.Титаренко //  Свобода религии или вероисповедания: общие прин-
ципы и правовые условия реализации данного права в различных государствах (лучшие практики 
госудраств): Материалы междунар. научн.-практ. конф. [г. Минск, 8–9 ноября 2013 г.]. – Минск: Кон-
фидо, 2014 – С. 108–114; 429. Титаренко В.В. Методологічні особливості релігієзнавчої експертизи як 
механізму регулювання відносин у суспільстві / В.В.Титаренко // Релігія та соціум. Міжнародний часо-
пис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 78–85.
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якими виступають юридичні та фізичні особи, що цілеспрямовано 
реалізують такі функції:

- замовника експертизи або особи, що приймає рішення, на основі 
експертного висновку;

- організатора експертизи;
- технолога з експертизи (експертолога);
- носія спеціальних знань і практичного досвіду (експерта);
- розроблювача або творця об’єкта, представленого на експертизу.

Експертною діяльністю, у 
свою чергу, є сукупність узгоджених 
дій усіх суб’єктів експертології зі 
здійснення аналізу й оцінки об’єктів 
або процесів, що реалізують основні, 

вказані вище, цілі експертизи. Але чи завжди в практиці здійснення ек-
спертизи цілеспрямовано реалізуються означені функції - питання 
залишається відкритим. Як видається, при прикладному аналізі наведених 
нижче релігієзнавчих експертиз не завжди реалізується функція техноло-
га з експертизи або експертолога, оскільки ним має бути фахівець, сфера 
діяльності якого становить собою пошук закономірностей в одержанні, 
аналізі й обробці експертних оцінок, дослідження принципів і створення 
правил організації експертизи, методик і технологій. Саме таких фахівців 
у релігієзнавстві бракує. 

Розглянувши саме поняття «експертиза», зупинимося на суб’єкті 
експертизи, яким виступає «експерт» - маємо на увазі носія спеціальних 
релігієзнавчих знань і практичного досвіду, а також представника груп 
інтересів або організацій, який, у свою чергу:

- має об’єктивні й повні (у його розумінні) відомості про 
особливості та властивості зовнішнього об’єкта і рекомендації щодо кра-
щих варіантів управлінських рішень, які стосуються цього об’єкта;

- незалежно від зовнішніх впливів і власної вигоди висловлює суд-
ження у сфері його спеціальних знань і практичного досвіду з поставлених 
перед ним питань;

- відповідає за свій експертний висновок, має права й обов’язки, які 
визначені відповідними нормативними документами;

- виконуючи спеціальну рольову функцію, включений у процес 
прийняття рішень, для того, щоб науково обґрунтувати їх10.

Отже, якщо ми маємо на увазі експертизу релігієзнавчу, то експерт 
з необхідністю має володіти релігієзнавчими знаннями, підтвердженими 

10Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования / Ю.В.Сидельников. – М., 2007. 
– 450 с.

Релігієзнавчий експерт як 
суб’єкт експертизи, носій 

спеціальних релігієзнавчих 
знань
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відповідними дипломами, публікаціями та визнанням у науковому 
релігієзнавчому співтоваристві. Відомо, що ефективність прийнятих 
управлінських рішень у різних сферах життєдіяльності суспільства зале-
жить від експертної оцінки ситуації та рекомендації фахівців. 

Експертна діяльність Відділення релігієзнавства Інституту філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН України зазначена у Статуті самого Інституту11 
(пункт 2.2.5.), а про вивчення і прогнозування змін релігійної ситуації 
йдеться в пункті 2 Постанови про створення Відділення релігієзнавства12. 
Відтак релігієзнавча науково-експертна діяльність здійснюється 
Відділенням релігієзнавства практично з моменту його існування. Однією 
з таких експертиз стало експертне опитування щодо постаті майбут-
нього очільника УГКЦ у 2011 році у зв’язку з відставкою Предстояте-
ля українських греко-католиків кардинала Любомира Гузара, здійснене 
автором. На поставлені запитання відповідали 15 експертів з України, з 
яких: вищу світську освіту мали всі опитувані, духовну - 5, науковців се-
ред опитуваних виявилося 11, священників - 5, представник ЗМІ - 1. Вік 
експертів становив від 20-ти до більше 60-ти років, де 20–30 років - 2 ре-
спонденти, 30–40 - 5, 40–50 – 6, більше 60 - 2. Результати виявилися до-
сить неочікуваними, оскільки нинішнього очільника УГКЦ  - Святослава 
Шевчука ніхто не вивів у фаворити, натомість о.Возняка, як можливого 
претендента на пост глави церкви, назвали 46% експертів, о.Дзюраха – 
39%, о.Міляна - 16%, о.Меньока - 14%13.

Отже, в цьому випадку ми мали справу з прогнозною думкою 
експертів, яка не віднайшла свого підтвердження в реальному житті. 
Звичайно, аксіоматично доводити, що невиповнення прогнозів не знімає 
необхідності прогнозування в принципі і про це ми зазначаємо неодно-
разово, нас цікавить аналіз цього конкретного експертного дослідження 
на предмет виявлення недоліків у його методологічному забезпеченні. 

Щонайперше, інформація, отримана у процесі експертного опи-
тування, ще не є готовою експертизою, вона повинна бути опрацьована 
і лише після цього її можна розглядати як вирішення поставленого за-
вдання. Це є важливим завданням для спеціаліста-експертолога, який був 
відсутній при виконанні даного експертного завдання.

Другою проблемою методологічного ґатунку, на нашу думку, 

11Статут Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, затверджений 25.03.2003.
12Постанова Президії Академії наук Української РСР про створення Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії АН УРСР від 26.06.1991.
13Анкету розроблено у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України з метою з’ясування можливих перспектив розвитку УГКЦ у зв’язку із зміною її Глави та 
очікуванням адміністративних змін у Церкві в рамках дослідження «УГКЦ: сучасний стан та прогнози 
організаційних змін».
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може виступати така загальнометодологічна проблема, як «історична 
випадковість». Дійсно, важливою проблемою в прогнозуванні релігійної 
системи, як і в прогнозуванні суспільного розвитку, як зазначають В.Пантін 
і В.Лапкін, є проблема «історичної випадковості»14. У житті суспільства, 
як і в житті окремої людини, може виникати чимало випадковостей. Такі 
випадковості можуть бути пов’язані з загальною нестабільністю релігійної 
ситуації - так званим часовим виходом за межі стійкого розвитку. У та-
кому випадку завдання полягатиме не в тому, щоб передбачити саму цю 
випадковість, а в тому, щоб спрогнозувати часовий інтервал, коли си-
стема може вийти за поріг стабільності. А таке завдання потребуватиме 
уточнюючого формулювання і може бути вирішеним у деяких випадках. 
У даному конкретному випадку релігієзнавчої експертизи було відсутнє 
будь-яке уточнююче формулювання. Але дослідники зазначають: «Хоча 
передбачати і прогнозувати випадковості майже неможливо, оцінювати 
деякі наслідки тих чи інших випадковостей при різних станах суспільної 
системи все ж таки реально. Крім того, для аналізу випадкових подій існує 
статистика, яка широко застосовується при аналізі соціального розвитку 
і його прогнозуванні»15. Крім того, в цьому конкретному опитуванні вар-
то звернути увагу на дотримання методичних вимог. Перша з них - чи 
витримані вимоги до групи експертів як невеликої сукупності прямо або 
опосередковано взаємодіючих осіб, так звана tres faciunt collegium16, яка по-
винна:

- бути об’єднана загальною ознакою та (або) різновидом діяль-
ності її членів та (або) ідентичними умовами (обставинами), в яких 
вони опинилися;

- мати властивість саморозвитку;
- мати ненульовий рівень згуртованості17.
На основі аналізу складу опитуваних експертів можна виснувати, 

що члени групи не вважають себе включеними в цю сукупність і не сприй-
мають себе її частиною, крім того, відсутній зазначений вище ненульовий 
рівень взаємодії між ними, як і відповідальність один перед одним.

Наступна методична вимога полягає в тому, що будь-яка експертиза - 
це процес реалізації діяльності експертів з метою підготовки експертного 

14Пантин В.И. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового 
развития в первой половине ХХІ века / В.И.Пантин, В.В.Лапкин. – Дубна: Феникс +, 2006.– с.17.
15Там само
16«Троє становлять колегію» – це положення римського права, сформульоване в «Дигестах» (XXCCVII, 
56, 16), означає мінімальну кількість осіб, необхідну для утворення колегіальної установи або 
законності її засідань, або ж присутності як такої. 
17Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования / Ю.В.Сидельников. – М., 2007. 
– 450 с.
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висновку, а результатом цієї діяльності повинен стати експертний висно-
вок - документ. У цьому, конкретно розглядуваному прикладі, такий до-
кумент відсутній. 

Експертне опитування, як 
зазначалося вище, не є готовою 
експертизою, а лише основою для 
подальшої роботи. Опитування 
експертів із приводу майбутнього 

очільника УГКЦ для експертолога мало бути основою для підготовки про-
гнозу щодо майбутнього вектору розвитку УГКЦ. Також опосередковано, 
на основі думок експертів, мала б розроблятися модель прогнозованого 
об’єкта чи процесу - необхідне доповнення у використанні експертних 
методів для прогнозування як складової частини процесу управління. А 
тому третім методичним недоліком можна вважати відсутність, за визна-
ченням Ю.Сідельникова, «…ЛПР (людей, які приймають рішення, а відтак - 
замовника прогнозу)»18. А, власне, розширення числа суб’єктів, які беруть 
участь у розробці прогнозу, а також підхід до технології експертного про-
гнозування як до об’єкта системного аналізу - і становлять головні умови 
підвищення якості експертного прогнозування. Твердження про те, що до 
об’єкта прогнозування потрібно підходити системно, давно не викликає 
ніяких заперечень, а системність повинна виявлятися в тому, що як вид 
діяльності експертне прогнозування є елементом загального процесу при-
йняття рішень. 

Релігійні інститути сьогодення суттєво впливають на різні аспек-
ти життя суспільства взагалі та українського зокрема. Спостерігається їх 
активна взаємодія з політикою у сфері соціально-політичних відносин. 
Оскільки роль релігії може бути як конструктивною, так і деструктивною, 
а прогностичність є фундаментальною властивістю будь-якого рішення, 
експертні судження науковців щодо включення релігійних інститутів 
у політичний процес є важливими і повинні ґрунтуватися на певній 
емпіричній базі. Цікавим з огляду на зазначене вище видається результат 
інтерактивного опитування на тему: «Прогнозування релігійних процесів 
у сучасній Україні», здійснене Відділенням релігієзнавства Інституту 
філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, за сприяння офіційного 
сайту об’єднання церков «Нове покоління» в Україні (www.newgeneration.
in.ua). Опитування здійснювалося з 07.07.2014 до 13.10.2014 на сайті: http://
newgeneration.in.ua серед членів харизматичних церков.

Загальна кількість респондентів, які взяли участь в опитуванні – 

18Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования / Ю.В.Сидельников. – М., 2007. 
– С. 435 с. 
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близько 400. З них у віці 16–20 років - 5%; 21–35 років - 36%; 36–50 років - 
49%; у віці більше 50 років - 10%. Серед тих, хто взяв участь в опитуванні, 
традиційно домінують жінки - вони становлять 58%, чоловіки - 42% 
відповідно. За рівнем освіти співвідношення поділилося так: середню освіту 
мали 8%, неповну вищу - 13%, середню спеціальну - 24%, вищу - 55%.

Запитання анкети та відповіді на них поділилися так:
1. Чи вважаєте Ви, що Ваша церква повинна більше зосередитись на 

соціальному служінні, аніж на політичній діяльності?
• Ні (11%)
• Скоріше ні (13%)
• Так (36%)
•	Скоріше	так	(41%)
2. Чи вважаєте Ви, що Ваша церква повинна брати активнішу участь 

у політичному житті суспільства?
• Ні (21%)
• Так (25%)
• Скоріше ні (25%)
•	Скоріше	так	(29%)
3. Як ви ставитесь до участі ваших релігійних лідерів у політичних 

проектах/партіях та владі?
• Не підтримую (15%)
• Підтримую (23%)
• Скоріше не підтримую (25%)
•	Скоріше	підтримую	(37%)
4. Що більше впливає на Ваш політичний вибір та переконання?
• Позиція релігійної громади (10%)
• Позиція пастора (11%)
• Соціальні мережі та ЗМІ (13%)
•	Інше	(66%)
На основі даних можна зробити попередній експертний висновок 

про те, що основну групу респондентів (85%) становить соціально актив-
ний прошарок віруючих від 21 до 50 років. Наразі юне покоління у віці 
від 16 до 25 років, становлячи 5% від загальної кількості респондентів, 
не засвідчило високої громадянської активності. Ще один штрих до 
соціального портрету середнього респондента - освіта. 68% опита-
них мають вищу або неповну вищу освіту. Виходячи з наведеної стати-
стики, можна зазначити, що такі люди, становлячи 33% від опитуваних, 
здійснюють свій політичний вибір, послуговуються джерелами, де позиція 
релігійної громади, власна позиція пастора і соціальні мережі не займають 
домінуючої позиції. Водночас готові висловити підтримку участі свого 
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релігійного лідера в політичних проектах/партіях та владі - 85%. Але на за-
питання щодо активнішої участі своєї релігійної інституції в політичному 
житті суспільства позитивну відповідь висловили 54%. Ймовірно, що 
такий соціально активний прошарок віруючих ефективніше діятиме на 
місцевому рівні, зважаючи на те, що харизмати на релігійній мапі України 
розташовані дисперсно.

Немає сенсу зупинятися детально на описуванні методів та інших 
системно-складових елементів технології отримання прогнозів безпосе-
редньо на основі думок експертів та формулюванні загальних для про-
гностики і експертології закономірностей. Раніше існуючі методичні 
суперечності розглянуто й частково вирішено проблему підвищення 
рівня якості соціально-економічних експертних прогнозів у вже згаду-
ваних вище наукових працях. Звичайно, прогнозування може відіграти 
принципово різну роль у різних соціально-економічних умовах. Роль 
прогнозування залежить і від характеру самого управління, і від типу 
відповідальності за прийняття рішень, і від пануючого в суспільстві 
менталітету, і від рівня розвитку демократії. Насамперед воно пов’язане 
зі зростанням ролі об’єктивних критеріїв при оцінці досягнень сучасної 
науки й техніки, удосконаленням технологій у всіх галузях соціального 
й економічного життя. Крім того, різко зростають масштаби негативних 
наслідків від помилкових рішень на основі експертних висновків. 

Специфіка технології експертного прогнозування полягає в тому, 
що з її допомогою можна алгоритмізувати діяльність усіх суб’єктів, що 
брали участь у розробці експертного прогнозу, а тому ця технологія може 
бути багаторазово використана, тиражована для вирішення подібних про-
гнозних завдань. Головним підходом до реалізації технології експертно-
го прогнозування залишається підхід до неї як до системи й виявлення 
її системоутворюючих елементів, а також можливість перетворення їх на 
системно-складові.

Започаткування такого підходу здійснюється Ю.Сідельниковим, та 
ми свідомі того, наскільки проблемно використовувати цей підхід у такій 
неформалізованій галузі наукового знання як релігієзнавство, де без залу-
чення філософської методології складно мати чітке уявлення про сутність 
віровчення й особливості релігійної практики того чи іншого релігійного 
напряму, сприяти становленню пріоритетності прав кожної людини на 
свободу вибору світогляду, релігії та сприяти всім учасникам сучасного 
релігійного процесу (ситуації) віднайти порозуміння тощо. 

Звичайно, для підвищення якості рішень, прийнятих на основі ек-
спертних оцінок, необхідно використовувати цілу низку заходів, що спри-
яють цьому - на всіх етапах прийняття рішень. Ми притримуємося думки, 
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19Титаренко В.В. Релігійна ситуація в регіонах як об’єкт прогнозування та управління / В.В.Титаренко 
// Регіональний вимір міжконфесійних і державно-церковних відносин: зб. наук. праць Всеукр. наук. 
конф. / за наук. ред. проф. Л.Виговського, А.Колодного, Л.Филипович. – Хмельницький: Хмельниць-
кий університет управління та права, 2011. – С. 70–74.
20Пчелинцев А. Экспертиза по божественным делам: инквизиция или гарантия свободы религии // 
Религия и право. – №2 – 2009. – С.43.

що прогнозування, в тому числі й на основі думок експертів, є складовою 
частиною процесу управління та ухвалення певних рішень.

Ускладнення релігійної ситуації як локусу реальності призводить 
до того, що політики та управлінці не можуть не враховувати у своїй 
діяльності все нові й нові фактори, пов’язані з ним. Крім того, релігійна 
ситуація виявляється настільки динамічною, що поняття досвіду стає 
дедалі більш розмитим - ситуацій, які повторюються, стає все менше, 
а набутий від участі в певних подіях досвід виявляється в майбутньо-
му малокорисним19. Більше того, спроби використати старі напрацю-
вання в нових ситуаціях, без урахування змінних умов, все частіше ви-
являються досить невдалими. Такі обставини повинні з необхідністю 
спонукати політиків і управлінців шукати допоміжні інструменти для 
оптимізації своєї діяльності в релігійній сфері й віднаходити їх у вигляді 
носіїв спеціальних знань про релігійний процес, здатних за допомогою на-
укових технологій трансформувати його в компетентний аналіз релігійної 
ситуації, прогноз релігійної ситуації і, що головне, в необхідне рішення, 
яке має за ним слідувати.

У країнах, пов’язаних 
спільним «радянським» мину-
лим, структурування експертного 
знання досить схоже, але має свої 
розбіжності. Назагал, роль і місце 

прогнозування на основі думки експертів поступово актуалізується. В 
Україні відсутній інститут державної релігієзнавчої експертизи, натомість 
такий існує в Росії та в Білорусі. У Росії він був введений Федеральним 
законом від 26.09.1997 №125-ФЗ «Про свободу совісті та релігійних 
об’єднань». Усталеної форми набуває «державна релігієзнавча експертиза 
(ДРЕ)», поняття якої намагався розкрити А.Пчелінцев. На його думку, дер-
жавна релігієзнавча експертиза - це незалежне і об’єктивне дослідження 
статутних та інших документів, а також практик релігійної організації, що 
реєструється, ґрунтоване на достовірних і науково визначених методи-
ках, що здійснюється за рішенням органа, уповноваженого до реєстрації 
уповноваженими експертами і спеціалістами у сфері релігієзнавства і 
державно-конфесійних відносин на предмет визначення релігійного ха-
рактеру організації20. У Білорусі Наказом уповноваженого у справах релігій 
і національностей (від 23.07.2007 №28) було затверджено положення про 

Компаративний аналіз
проведення релігієзнавчої 

експертизи в Україні, Білорусі 
та Росії
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експертну раду при уповноваженому у справах релігій і національностей, 
в обов’язки якої входить експертування21. В Україні ж, як передбачено 
п.п. 92 п.4 «Положення про Міністерство культури України», затвердже-
ного Указом Президента України від 06.04.2011 № 388/2011, Міністерство, 
відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує релігієзнавчу ек-
спертизу за участю представників релігійних організацій та відповідних 
експертів22, але порядок проведення експертизи - не визначений. 

В умовах наявності впливу з боку Росії на ситуацію в Україні та ба-
лансування Білорусі між Росією й іншими країнами, де Україна постає 
важливим фактором та з метою уникнення можливих рецидивів, зверне-
мося до компаративного аналізу визначення об’єкта релігієзнавчої експер-
тизи в Росії, Білорусі та Україні. Наказом Міністерства юстиції Російської 
Федерації від 18.02.2009 №53 «Про державну релігієзнавчу експертизу» 
вказується, що об’єктами експертизи є:

а) статутні документи релігійної організації, рішення її керівних і 
виконавчих органів;

б) відомості про основи віровчення релігійної організації та 
відповідної цим основам практики;

в) форми і методи діяльності релігійної організації;
г) богослужбові та інші релігійні обряди і церемонії;
д) внутрішні документи релігійної організації, які відображають її 

ієрархічну та інституційну структуру;
е) релігійна література, друковані аудіо- і відеоматеріали, які 

випущені/поширені релігійною організацією23. 
У цьому випадку пункти, визначені в Наказі як об’єкти релігіє-

знавчої експертизи, зазнають справедливої критики з боку релігієзнавців-
науковців. Зокрема, К.Елбакян вказує, що недоцільним є поділ пунктів в) 
і г), «оскільки і те і інше, з позицій релігієзнавства, відноситься до форм 
діяльності релігійної організації - культової та позакультової»24. Також 
зазначається, що змішування віроповчальних текстів із культовою прак-
тикою відбувається у формулюванні пункту б), який якраз і потребує 

21Положение об экспертном совете при уполномоченном по делам религий и национальностей. Сайт 
Аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.belarus21.by/ru/apparat_upoln 
22Правовий висновок управління правового забезпечення на службову записку директора Депар-
таменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Любчика В.П. від 
24.07.2012 № 39567-12.
23Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18 февраля 2009 г. №53 «О государствен-
ной религиеведческой экспертизе» // Сайт Министерства юстиции Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://minjust.ru 
24Элбакян Е.С. Научность религиоведческой экспертизы: возможность и необходимость // Новые вы-
зовы свободе совести в современной России. Материалы Международной научно-практической кон-
ференции. Москва, Центральный Дом журналиста, 26 июня 2012 г. – Москва, 2012. – 168 с. – С.148.
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роз’єднання і внесення в окремі пункти - основи віровчення потребу-
ють об’єднання з пунктом е), а практика - з пунктом г). Також допустиме 
об’єднання пунктів д) і а)25.

На основі Конституції Республіки Білорусь, Закону Республіки 
Білорусь «Про свободу совісті та релігійні організації»26 та Положен-
ня про експертну раду, про яке йшлося вище, завданням релігієзнавчої 
експертизи є: 

а) проведення експертизи й підготовка на основі її результатів ек-
спертних висновків при створенні, а також при здійсненні діяльності 
релігійних організацій на предмет відповідності їх статутів, віровчень, 
відповідних культових практик законодавству Республіки Білорусь;

б) визначення релігійного характеру організації, що реєструється на 
підставі поданих для проведення експертизи документів і матеріалів;

в) перевірка достовірності відомостей, представлених для проведен-
ня експертизи документів і матеріалів;

г) проведення експертизи за рішенням Уповноваженого у випадках, 
передбачених статтею 26 Закону Республіки Білорусь «Про свободу совісті 
та релігійні організації»27.

Зазначені пункти практично тотожні пунктам, викладеним у додат-
ку 1 до Наказу Міністерства Юстиції Російської Федерації від 18.02.2009 
№53, про який також йшлося вище. Щонайперше, видається досить про-
блематичним визначення «релігійного характеру», якщо в основі об’єкта 
дослідження і визначення постають лише документи. Основу такого виз-
начення, як видається, має становити відповідність структурі релігійного 
комплексу, з наявними його елементами (за визначенням академічного 
релігієзнавства - на теоретичному та практичному рівнях)28. Крім того, 
визначення зусиллями релігієзнавців рівня достовірності відомостей про 
основи віровчення релігійної організації викликає справедливі сумніви. 

Як уже зазначалося вище, в Україні державна релігієзнавча експер-
тиза не прописана, не легалізована як обов’язковий процес, на відміну від 
Росії та Білорусі. У цьому можна вбачати незаперечний демократичний 
поступ: релігієзнавча експертиза, якщо й повинна бути, то - незалежною, 
а не державною, оскільки тоді стає можливим дотримання принципів 
незаангажованості та об’єктивності. Завдання забезпечення релігієзнавчої 
експертизи покладено в Україні на Міністерство культури.

Положенням про Експертну раду з питань свободи совісті та 
25Там само.
26Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 2, ст.18; Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 123, 2/886 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.
brest-region.by/topic.php?tid=1651 
27Там само.
28Академічне релігієзнавство / за ред. А.Колодного. – К.: Світ знань, 2000. – 862 с.
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діяльності релігійних організацій, затвердженим наказом міністерства 
культури України від 22.06.2012 № 668, передбачено, що Експертна рада - 
постійний консультативно-дорадчий орган, утворений у Міністерстві 
культури України для розгляду наукових рекомендацій, проведення фа-
хових консультацій та вивчення проблемних питань, пов’язаних із фор-
муванням та реалізацією державної політики у сфері релігії. До основних 
завдань Експертної ради п. 3 Положення віднесено, зокрема, сприян-
ня проведенню в установленому порядку релігієзнавчої експертизи. 
Пропозиції та рекомендації Експертної ради (п.10 Положення) мають 
рекомендаційний характер. Проведення ж самої релігієзнавчої експертизи 
не належить до повноважень Міністерства культури України29.

Отже, структурний підрозділ Міністерства - відділ експертно-
аналітичної роботи та зв’язків із релігійними організаціями Департамен-
ту у справах релігій та національностей не може виступати безпосереднім 
суб’єктом проведення релігієзнавчої експертизи.

На сьогодні чинним законодавством чітко не визначено підстави, 
конкретний порядок проведення релігієзнавчої експертизи, не окреслено 
коло осіб, уповноважених на безпосереднє проведення експертизи, норма-
тивно не закріплено форму експертного висновку.

Підсумовуючи викладене, зазначаємо, що релігієзнавча експертиза 
може проводитись відповідними незалежними експертами, кваліфікація 
яких відповідала б встановленим вимогам (згідно зі ст. 53 ЦПК, експертом 
може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України 
«Про судову експертизу», а саме - особи, які мають відповідну вищу 
освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройш-
ли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію експерта з певної 
спеціальності, з залученням членів Експертної ради з питань свободи 
совісті та діяльності релігійних організацій при Міністерстві культури 
України, які можуть також давати пропозиції щодо визначення шляхів, 
механізмів, способів вирішення проблем, що виникають під час реалізації 
державної політики у сфері релігії.

Представники Міністерства культури України, які мають 
відповідний фаховий досвід (за згодою, на безоплатній основі), можуть 
бути залучені до забезпечення релігієзнавчої експертизи із врахуванням 
вимог ст. 19 Конституції України, якою визначено, що посадові особи 
органів державної влади та місцевого самоврядування повинні діяти лише 

29Ще раз зазначимо, що аналіз ґрунтується на Правовому висновку управління правового забезпечен-
ня на службову записку директора Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства 
культури України Любчика В.П. від 24.07.2012 № 39567-12. На сьогодні процес не є завершеним і 
потребує додаткових рефлексій та моніторингу. Але загально методологічні підходи (їх дотримання 
чи порушення) не втрачають своєї актуальності. 
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на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. 

Відтак, визначення того, що пропозиції та рекомендації Експертної 
ради (п.10 Положення) мають рекомендаційний характер, певною не 
відповідає загальнометодологічним вимогам до експертизи, оскільки не-
виписаною залишається відповідальність експертів за свій експертний 
висновок - якими правами вони наділені та які обов’язки мають, яка 
відповідальність на них покладена. Крім того, рекомендаційний характер 
експертизи усуває участь експертів у процесі прийняття рішень для того, 
щоб їх науково обґрунтувати30.

Основні ж цілі експертизи - підвищення ступеня обґрунтованості 
прийнятих рішень на основі висновків експертів та контроль за дотриман-
ням відповідності або встановлення відповідності між характеристиками 
об’єкта експертизи й вимогами (умовами, обмеженнями), передбаченими 
нормативними, нормативно-правовими й законодавчими документами 
різних рівнів - залишаються, на нашу думку, недосягнутими.

На сучасному етапі роз-
витку суспільств із різним сту-
пенем демократії поступово 
розширюється коло споживачів 
аналітичної продукції - до послуг 

експертів можуть звертатися практично всі суб’єкти релігійної ситуації. У 
сучасних умовах правомірно розглядати складну релігійну ситуацію як ча-
стину загальної, соціально-політичної та духовно-ідеологічної ситуації в 
суспільстві або в регіоні, здатну здійснювати той чи інший вплив. Саме 
в цій якості релігійна ситуація становить інтерес для органів влади і 
стає предметом управлінського регулювання (менеджменту).

Якщо прийняти за основу класифікації аналітичних спільнот 
підхід Л.Пала, то можна виокремити державний і недержавний сектори 
аналітичних спільнот. Кожен з них було розбито Л.Палом на дрібніші 
підгрупи: перший ділиться на урядові та квазіурядові аналітичні 
підрозділи, а другий - на аналітичні центри (що працюють з метою одер-
жання прибутку; створені на базі університетів; такі, що не вважають 
фінансовий прибуток основною метою свого функціонування)31.

Урядові аналітичні структури у класифікації Л.Пала становлять 
собою ті підрозділи, які не просто працюють на органи уряду, але є ча-
стиною його організаційної структури. Аналітики в їхньому штаті є дер-

30Титаренко В.В. Сущностные и методологические проблемы религиеведческой экспертизы в практи-
ческом религиеведении / В.В.Титаренко // NOMOS. –  2013. – № 79. – P. 151–163.
31Пал Л.А. Аналіз державної політики  / Леслі А.Пал ; [пер. з англ. І.Дзюби]. – К. : Основи, 1999. – 442 с. 

Релігієзнавча експертиза як 
аналітична продукція для 
широкого кола суб’єктів 

релігійної ситуації
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жавними службовцями й виконують функцію аналітичного супроводу 
процесу прийняття рішень органами виконавчої влади. За твердженням 
Л.Пала, такі аналітичні служби існують у канадській політичній системі 
як в апараті прем’єр-міністра, так і в апаратах окремих міністерств та 
відомств. Квазіурядові ж структури в систематизації Л.Пала - це ті 
аналітичні центри, які також працюють виключно на уряд, але не входять 
безпосередньо в його структуру. Більшість у недержавному аналітичному 
секторі становлять центри, орієнтовані на одержання прибутку, а отже, 
є комерційними структурами, для яких політична аналітика - товар, що 
має просуватися на ринок. Вони, в першу чергу, працюють із великими 
комерційними компаніями, залученими в політичне життя переважно 
через лобістську діяльність і насамперед стикаються з необхідністю про-
раховувати політичні ризики; а також із політичними партіями та гро-
мадськими організаціями. Але в низці випадків такі аналітичні центри 
виконують роботи і для державних структур, які в подібній ситуації ви-
ступають як покупці аналітичних послуг на відкритому ринку. До такої 
групи суб’єктів політичної аналітики Л.Пал зараховує і центри, що займа-
ються соціологічними опитуваннями.

Центри, які не мають на меті отримання прибутку, існують на 
спонсорські кошти й гонорари від публікацій власних досліджень. Фактич-
но вони є великими науково-дослідними структурами, що виконують як 
теоретичні, так і прикладні розробки. Досить часто певну частку витрат на 
їхнє функціонування бере на себе держава, що розглядає їх, у першу чергу, 
як академічні дослідницькі підрозділи. Подібним чином функціонують і 
аналітичні центри, створені на базі найбільших університетів32.

Але розподіл на урядові та квазіурядові аналітичні підрозділи 
видається багато в чому умовним. Адже навіть якщо аналітичні центри 
й не є повністю інкорпорованими в органи влади, але працюють виключ-
но на них, то де-факто вони входять у систему державних інститутів. 
Крім того, аналітичні центри, створені на базі найбільших університетів, 
є скоріше підвидами центрів (вони не сталі, займаються теоретичними 
дослідженнями, а конкретні замовлення учасників політичного процесу 
управлінців виконують рідко).

В Україні система аналітичних структур ще не є достатньо розвине-
ною. Але існує низка інституцій, предметним полем дослідження яких є 
різні аспекти релігійної ситуації. Серед них - Центр релігійної інформації 
та свободи (Київ), Центр компаративних досліджень (Одеса), Центр 
релігієзнавчих досліджень і духовних відроджень (Донецьк)33, Харківський 

32Там само. –  С. 212.
33Після подій 2014 р. Центр змінив своє місцезнаходження і переїхав до Києва.
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міжінститутський Центр досліджень НРТ (Харків), Інститут релігійної 
свободи (Київ), Науково-дослідний Центр релігієзнавчих досліджень 
Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.П.Драгоманова тощо34. 
Цілком ймовірно, що на момент виходу монографії цей перелік суттєво 
збільшиться.

Експертиза може мати різний статус. Що стосується поняття 
різновиду експертизи, то воно формально не визначене, хоча часто для по-
значення різновидів експертизи використовуються такі поняття, як: по-
передня, початкова, повторна, додаткова, контрольна, підсумкова тощо. 
Забезпечення експертизи може бути таких видів: методологічне, методич-
не, організаційне, правове, матеріальне, інформаційне, фінансове, госпо-
дарське.

Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України 
з 1991 р., відповідно до Стату-
ту і Положень, про які йшлося 
вище здійснювало (і продовжує 

здійснювати) релігієзнавчі експертизи35. Їх можна віднести до таких 
типів експертизи, як експертна оцінка проблеми та експертна оцінка. 
Оцінка експертної проблеми передбачає визначення всіх необхідних для 
її вирішення умов, до яких, залежно від характеру проблеми й можли-
востей релігієзнавчої науки, належить визначення методів дослідження, 
джерел інформації, складу науковців, організаційних форм, необхідних 
для вирішення проблеми, джерел фінансування, методик дослідження, а 
також проміжних і кінцевих результатів, необхідних для розробки, ухва-
лення та впровадження рішень щодо розв’язання проблеми. 

До такого типу релігієзнавчих експертиз можна віднести, зокрема:
• релігієзнавчу експертизу віровчення, обрядової практики та 

організаційної структури Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні36;  
• релігієзнавчу експертизи змісту і форм щотижневих богослужінь 

34Див.дет: Роль експертних товариств у сфері політики, охорони довкілля, культури та релігійного 
життя в Україні та Білорусі / за заг. ред. д-ра. філос. наук, проф. Л.О.Филипович. – К., 2014. – С.77-78.
35Там само. – С.80-83.
36Президент Української Уніонної Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня В.А.Крупський і Ди-
ректор відділу громадських зв'язків і релігійної свободи Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні 
П.В.Гануліч звернулися до Директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України академіка 
М.П.Поповича з проханням (лист від 25.06.2010 р., вихідний № 124/50 від 2.03.2010 р.) зробити експер-
тний висновок про віровчення, обрядову практику та  організаційну структуру Церкви АСД в Україні. 
Авторів листа хвилюють матеріали, які періодично з'являються в засобах масової інформації України, 
в яких Церкву АСД зображають як секту, що породжує, як зазначають адресанти, напруження у сто-
сунках із громадянами і судові позови.  

Практика релігієзнавчої 
експертизи Відділення 

релігієзнавства Інституту 
філософії імені Г.С.Сковороди 

НАН України
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у культових приміщеннях релігійної організації Свідків Єгови в Україні – 
«Залах Царства» та їх відповідності ознакам релігійного обряду37;

• релігієзнавчу експертизу з метою обґрунтування ідентичності й 
доведення недозволеності з боку будь-яких релігійних груп для власного 
присвоєння назви Українська Греко-Католицька Церква»38. 

Замовниками експертної оцінки проблеми виступали представники 
релігійних організацій, безпосередньо зацікавлених у цій релігієзнавчій 
експертизі.

Прикладом експертної оцінки може бути експертиза Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України 
Статуту релігійної громади Покров Пресвятої Родини (м. Золочів 
Львівської обл.), поданої на реєстрацію до Львівської обласної адміністрації 
20.06.2011 р. Замовником цієї експертизи був державний орган – Львівське 
міське управління ГУ МВС України у Львівській області Галицького рай-
онного відділу39. У цьому випадку експертні оцінки використовують 
на підготовчому етапі розробки управлінських рішень щодо реєстрації 
релігійної організації. Зазначимо, що термін «оцінка» використовується у 
двох значеннях - як результат «виміру» і як процес. Але слід наголоси-
ти, що часом актуальні релігійні проблеми не можуть бути вирішені через 
відсутність більш-менш чітких і достовірних критеріїв. 

Однак, незалежно від типу здійснюваної релігієзнавчої експертизи, 
залучення експерта має опиратися на такі найважливіші професійні якості:

• кваліфікація й досвід;
• володіння методами експертної оцінки;
• спеціалізація;
• чітке уявлення про всі ланки технологічного ланцюжка та рівні 

управління.
У процесі підбору експертів організатори повинні забезпечити 

неупередженість експертів в оцінці об’єкта, наділити їх всією необхідною 
для повного осмислення проблеми інформацією.

Основною вимогою до відбору експерта є його кваліфікація.

37Релігійна організація «Релігійний центр Свідків Єгови в Україні» (лист від 20.06.2009 р. №15 
на ім'я директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук України 
академіка М.В.Поповича ініціювала проведення релігієзнавчої експертизи змісту і форм щотижневих 
богослужінь у культових приміщеннях релігійної організації Свідків Єгови в Україні – «Залах Цар-
ства» та їх відповідності ознакам релігійного обряду.
38Патріарша Курія Української Греко-Католицької церкви (УГКЦ), очолювана Верховним архієпископом 
Києво-Галицьким Любомиром Гузаром, звернулася до президента Національної академії наук України 
академіка Б.Є.Патона (лист від 6.06.2010 р.) із проханням залучити спеціалістів-релігієзнавців для про-
ведення експертизи з метою обґрунтування ідентичності й доведення недозволеності з боку будь-яких 
релігійних груп для власного присвоєння назви «Українська Греко-Католицька Церква».
39Запит у листі від 28.05.2011 р., №67/4918 на ім'я А.М.Колодного, заступника директора – керівника 
Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
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Визначити кваліфікацію експерта можна за такими критеріями.
1. Число змінних, які, на його думку, є суттєвими для ухвалення 

рішення. Експерт використовує менше змінних, ніж неексперт.
2. Оцінка важливості цих змінних з його погляду.
3. Швидкість або ефективність ідентифікації експертом якісних роз-

ходжень між змінними.
4. Власна оцінка експертом своїх можливостей і кваліфікації.
5. Достовірність попередніх висновків експерта.
Як одна з форм об’єктивної оцінки якості експерта, його 

компетентності може бути розглянуто спосіб взаємної оцінки40.
Ілюстративним прикладом 

порушення критеріїв вибору ек-
сперта є діяльність відомого не 
тільки в Росії, а й за її межами сек-
тознавця О.Дворкіна, який з 2009 

року є Головою Експертної ради з проведення державної релігієзнавчої 
експертизи при Міністерстві Юстиції РФ. Ця інформація неодноразово 
обговорювалася на різних інтернет-форумах, де йшлося про порушення 
практично всіх вимог, які висуваються до експерта з релігієзнавчих пи-
тань. Можемо віднести до них такі:

1. Відсутність необхідного освітнього рівня. О.Дворкін не має 
релігієзнавчої освіти, про що свідчить відповідь Федеральної служби з на-
гляду у сфері освіти і науки41.

2. Упередженість. Починаючи з 1993 року, О.Дворкін виступає проти 
нових релігійних організацій, називаючи їх «сектами» або «тоталітарними 
сектами», і неодноразово негативно висловлювався про людей, які входять 
у такі релігійні організації, порушуючи та зневажаючи права віруючих, 
гарантовані ст. 29 Конституції РФ42.

3. Кваліфікаційна непридатність. У наказі Міністерства юстиції №53 
«Про державну рілігієзнавчу експертизу» зазначається: «Рада формується 
з посадових осіб, державних службових органів, державної влади, 
учених-релігієзнавців, фахівців в області відносин держави й релігійних 
об’єднань, включення яких до складу ради здійснюється за узгодженням». 
О.Дворкін не відповідає всім переліченим вище категоріям, у тому числі не 
підходить під категорію «фахівці в області відносин держави й релігійних 
об’єднань», тому що він ніколи не займався відносинами з іншими 

40Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования / Ю.В.Сидельников. – М., 2007. 
– 450 с.
41Religious Freedom Watch [Electronic resource]. – Access mode: http://religiousfreedomwatch-ru.org/
religious-extremists/alexander-dvorkin/apparatus  
42Там само.

Приклади порушення
критеріїв вибору 

релігієзнавчого експерта та 
наслідки таких порушень
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релігійними організаціями, а завжди використовував конфронтаційний, 
агресивний підхід. Відповідно, О.Дворкін не кваліфікований бути членом 
ради відповідно до наказу Міністерства юстиції №53.

4. Негативна репутація. О.Дворкін часто повідомляє недостовірну 
інформацію про релігійні організації тощо43. 

Наслідками подібної діяльності «експерта» може стати ескалація 
міжконфесійних конфліктів і непорозуміння. Відтак можемо зроби-
ти висновок, що раду очолює некомпетентна, ангажована людина, яка 
має можливість впливати на долі тисяч віруючих людей. Усвідомлення 
невідповідності рівня експерта і можливих наслідків такої діяльності, 
розуміння можливості опосередкованого впливу подібної діяльності 
спонукає до прискіпливого вивчення теоретичного аспекту питання 
релігієзнавчої експертизи і його практичного впровадження. 

Можна навести й інші приклади порушення вимог до експертів і 
до самого процесу експертизи, коли під вивіскою «експерт» виступають 
люди, далекі від предмета судження, в нашому випадку - релігієзнавства. 
Зокрема, йдеться про передачу, в якій автор монографії була задіяна без-
посередньо44. У передачі Христини Бондаренко «Проти всіх»45, тема якої 
була заявлена як «релігійні тоталітарні секти», експертами були професор-
релігієзнавець Л.Филипович, психолог Н.Кухтіна, а також - В.Хміль (який 
мав вищу освіту з прикладного мистецтва і ступінь магістра теології), 
співачка Катя Чілі й епатажний художник С.Поярков. На жаль, подаль-
ший моніторинг телепрограм, публікацій у ЗМІ підтвердив припущен-
ня про часту кваліфікаційну невідповідність оголошуваних експертів та 
повну відсутність розуміння процесу експертизи як такого, що тягне за 
собою викривлення розуміння релігійних ситуацій, про які йдеться та їх 
необ’єктивну, упереджену оцінку. 

Незважаючи на те, що поняття «експерт» та «консультант» актив-
но використовуються у сфері політики, вони не є виключно прерогативою 
останньої, а застосовуються в кожній галузі знань, де є свої фахівці, що є 
експертами в тій або іншій сфері. Можна виділити дві головні професійні 
риси експерта-консультанта - наявність певних унікальних знань і 
здатність використати їх оптимальним чином для вирішення завдань 

43Religious Freedom Watch [Electronic resource]. – Access mode: http://religiousfreedomwatch-ru.org/
religious-extremists/alexander-dvorkin/apparatus  
44Титаренко В. Как  «5 канал» сектантов «мочил». Christian Telegraph. Украина. Издание на русском 
языке. - №3 (12), март, 2008; Відкритий лист професора Л.О.Филипович до шеф-редактора «5 каналу» 
О.С.Народецького. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://jerelo.info/Hrystyyany-i-suspilstvo/
Vidkrytyi-lyst-do-shef-redaktora-5-kanalu.htm 
45Передача Христини Бондаренко «Проти всіх» демонструвалася на «5 каналі» 28.02.2008.
46Політична аналітика в державному управлінні : навч. посіб./С.О.Телешун, Ю.Г.Кальниш, 
І.В.Рейтерович, О.Р.Титаренко. – К. : НАДУ, 2012. – С.205.
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поточної практики46.
Експертні методи аналізу і прогнозування можуть бути як 

неформалізованими, творчими, оскільки процедури аналізу не мають 
чітких алгоритмів і часто сам експерт не може «розкласти їх по полич-
ках», так і «м’якоформалізованими», заснованими на гнучких алгоритмах. 
«Методи експертних оцінок - це методи організації роботи з фахівцями-
експертами, включаючи обробку думок експертів. Ці думки зазвичай 
виражені частково в кількісній, частково в якісній формі. Експертні 
дослідження проводять із метою підготовки інформації для прийняття 
рішень особою, яка приймає рішення. Для проведення роботи з методу 
експертних оцінок створюють робочу групу, що і організує діяльність 
експертів, об’єднаних (формально або по суті) в експертну комісію»47. 

Релігієзнавчі експерти найчастіше стають учасниками так званого 
нестандартизованого експертного дослідження. Метод становить собою 
особисте інтерв’ю з експертом з певної проблеми. Ступінь формалізації 
інтерв’ю може бути різний. Низький рівень формалізації опитування - 
неформальна бесіда, для якої визначається тільки тема, а далі експерт сам 
вирішує, як її висвітлювати (інтерв’юер при цьому задає уточнюючі або 
навідні запитання). Високий рівень формалізації передбачає розробку 
чітко структурованого опитувальника із запитаннями відкритого типу. 
Такий метод порівняно з попереднім більш складний як на етапі про-
ведення опитування (вимагає високої кваліфікації інтерв’юера), так і на 
етапі інтерпретації отриманої інформації та вимагає високої кваліфікації 
дослідника48.

Основою для прогнозування релігійної ситуації як одиниці 
дослідження, прогнозування і управління на теренах України можуть 
бути експертні оцінки вчених-релігієзнавців, викладені не тільки у ви-
друках наукової продукції, а й в інтерв’ю та виступах у різних ЗМІ: звіти 
науковців Відділення релігієзнавства засвідчують їх високу активність та 
затребуваність експертної оцінки останніх49.  

47Орлов А.И. Экспертные оценки : учеб. пособие / А.И.Орлов. – М. : 2002. – С.3.
48Крім розглянутого, до індивідуальних методів експертизи можна віднести також метод 
«індивідуального блокнота». Групові методи – аналітичні й креативні. Див. серед іншого: Телешун 
С.О., Титаренко О.Р., Рейтерович І.В. Політичне прогнозування як вид управлінської діяльності: 
практичні рекомендації. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 20 с.; Вступ до політичної аналітики : навч. посіб. 
/ За заг. ред. С.О.Телешуна. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 220 с.; Шарков Ф.И. Политический консалтинг 
(специализация курса «Консалтинг в связях с общественностью») : учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : Из-
дательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 460 с.
49Із офіційного звіту про роботу в 2017 році Відділення   релігієзнавства Інституту  філософії  імені 
Г.С.Сковороди  Нан  України: В році творчо співпрацювали із  радіо «Марія» і «Свобода»  в рамках 
проекту  «Діалоги» Л.Филипович,  О.Саган  і О.Недавня. Активно пропагували релігієзнавчі знання  у 
міжнародній соціальній мережі «Фейсбук» Л. Филипович, О.Недавня, О.Саган, Г.Кулагіна, П.Павленко 
В.Титаренко та Д.Базик. Виступав на «Радіо-Ера», в передачах «Український вибір», в інтерв’ю 
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Звичайно, основними інструментами, які застосовуються для про-
гнозування в соціально-економічній сфері сьогодні, є моделювання і 
статистичні методи. Але їх застосування не завжди є можливим для роз-
робки прогнозу з використанням спеціальних економіко-математичних 
моделей. Використання моделювання об’єкта для розробки прогно-
зу релігійної ситуації може бути ускладнене, на нашу думку, такими 
чинниками:

- економічно невиправданим і тривалим за часом виконання є роз-
роблення моделі взагалі або спеціальної релігійно-статистичної моделі зо-
крема;

- структура досліджуваного об’єкта (релігійної ситуації) змінюється 
швидше, аніж розробляється модель;

- недостатньо інформації для побудови моделі релігійної ситуації.
Відтак у низці випадків, пов’язаних із прогнозуванням релігійної 

ситуації, необхідне доповнення використовуваних методів саме експер-
тними методами. Прогноз - це певне судження щодо невідомих, як пра-
вило, майбутніх подій. Терміни «судження» і «події» мають тут вільне тлу-
мачення. Зовсім не обов’язково, щоб це «судження» з’явилося в писемній 
формі, було опубліковано або повідомлене якимось іншим способом. 
Описувана подія може виражати навіть відсутність якогось явища (пода-
но за працею Г.Тейла)50.

Експертний прогноз - таке судження експерта про динаміку 
параметрів (показників) аналізованого об’єкта (релігійної ситуації) 
або альтернативні варіанти їх можливого розвитку в майбутньому, яке 
відповідає таким критеріям, як об’єктивність та наукова обґрунтованість, 
є ймовірнісним за своєю природою, коригується ще в рамках прогнозно-
го періоду в міру надходження новітньої інформації, верифікується після 
завершення прогнозного періоду, структуроване, чітке і ясне за формою, 
відповідає завданню на прогноз, прийнятим передумовам і визначеним 
гіпотезам, є доказовим, відтвореним і альтернативним. Щодо корисності 
прогнозу, то це - один із компонентів якості експертного прогнозу, який 
визначається безпосередньою метою прогнозу. Виражається за допомогою 
сформульованого завдання на прогноз і характеризується здатністю задо-
інтернет-блогу «Newsplot», в радіо «Свобода»  О.Саган.  Прилучилися до радіопередачі «Логос»  това-
риства «Просвіта» О.Горкуша, В.Шевченко, О.Саган, Л.Филипович, Г.Кулагіна. У тематичних  Круглих 
столах в Укрінформі брали участь А.Колодний, Л.Филипович, О.Горкуша, О.Саган, В.Титаренко та ін.  
Активно прилучалася до подання матеріалів на сторінки РІСУ Л.Филипович, О.Недавня. О.Саган.
Співробітники Відділення запрошуються на радіо- і телепередачі різних студій (О.Саган,  
Л.Филипович, О.Бучма, А.Колодний,  В.Титаренко, О.Недавня, О.Саган, Д.Базик, В.Шевченко) і про-
водять спеціальні релігієзнавчі сторінки в обласних студіях під час проведення там Днів релігійної 
толерантності (Л.Филипович,  А.Арістова, А.Колодний, О.Бучма, В.Титаренко), друкують свої інтерв’ю 
в центральних і регіональних газетах.
50Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений. – М. : Статистика, 1971. – 488 с.
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вольняти вимоги, зумовлені призначенням, подальшим застосуванням 
або використанням експертного прогнозу. Під метою розробки експерт-
ного прогнозу розуміється «формування наукових передумов для при-
йняття й практичного здійснення на основі цього прогнозу управлінських 
рішень в умовах невизначеності еволюції прогнозованого об’єкта»51. Про-
гнозованим об’єктом у нашому випадку виступає релігійна ситуація у 
взаємозв’язку і взаємозумовленості її елементів.

Достовірність експертного прогнозу визначається згідно з таким 
правилом: «Прогноз достовірний тоді й тільки тоді, коли він збувся. І 
не достовірний, коли не збувся»52. Надійність експертного прогнозу - 
об’єктивна визначеність прогнозу як комплексної властивості, яка за-
лежно від оцінки прогнозу містить певний набір складових53. Серед цих 
складових виокремлюють такі: обґрунтованість прогнозу, компетентність 
експертів, незалежність результуючого прогнозного судження від методів 
і способів його отримання, складу групи експертів. При цьому під 
обґрунтованістю прогнозу розуміємо обґрунтованість як самої прогнозної 
системи, так і вхідної інформації, включаючи методику збору первинної 
інформації для експертів. Обґрунтованість прогнозної системи включає 
обґрунтованість як використання окремих методик для отримання й 
аналізу експертних оцінок, так і вибору виду експертної оцінки.

Інформативність експертного прогнозу - комплексна властивість 
прогнозу, що виражається сукупністю тих компонентів експертного про-
гнозу, які характеризують інформацію, що міститься у прогнозі, з погляду 
відповідності її поставленим цілям прогнозу.

Серед найважливіших компонентів, що становлять поняття 
інформативності, необхідно, на наш погляд, у першу чергу відзначити 
таку складову, як повнота інформації, що представляється експертами. В 
експертизі, проведеній для суду над Pussy Riot54 трьома докторами наук, 
якими виступили філолог, юрист і психолог, підсумковим був документ 
«Заключення комісії експертів. Комплексна судова психолого-лінгвістична 
експертиза у кримінальній справі № 177070». У документі, зокрема, зазна-
чалося, що учасниці акції порушили наступні загальновизнані правила і 
норми поведінки, що лежать в основі громадського порядку у вказаному 

51Титаренко В. В. Методологічні особливості релігієзнавчої експертизи як механізму регулюван-
ня відносин у суспільстві / В.В.Титаренко // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 78–85.
52Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М. : Прогресс. – 1977. – 592 с.
53Сидельников Ю.В. Возможные недостатки, трудности и заблуждения при экспертном прогнозиро-
вании // Материалы семинара «Экономические отношения научных организаций в новых условиях 
хозяйствования». – М. : МДНСТП, 1990 – С.78–85.
5417 серпня в Хамовничному суді Москви  відбувся суд над Pussy Riot, які 21 лютого 2012 року влашту-
вали скандальну акцію в храмі Христа Спасителя.
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громадському місці. Аргументація експертів така: 
Відгук експертів: «9-е Апостольское правило - в части запрета тво-

рить бесчинства в церкви». Дивимося текст правила, де говориться: «Всех 
верных, входящих в церковь, и писания слушающих, но не пребывающих 
на молитве и святом причащении до конца, яко бесчиние в церкви про-
изводящих, отлучати подобает от общения церковного»55. Тобто за цим 
правилом відлученню підлягають всі, хто не перебуває в церкві до кінця 
служби. Саме неучасть у молитві і євхаристійній трапезі названо тут без-
чинством.

 Далі у відгуку експертів говориться: «62 правило Трулльского Со-
бора - в части запрета (как производного от устанавливаемого указанным 
правилом запретов) находится в церкви в «комической» или «сатириче-
ской» одежде и производить пляски». У самих правилах йдеться про на-
ступне: «Так называемые календы, вота, врумалиа, и народное сборище в 
первый день месяца марта, желаем совсем исторгнути из жития верных. 
Такожде и всенародныя женския плясания, великий вред и пагубу нано-
сити могущия, равно и в честь богов, ложно так еллинами именуемых, 
мужеским или женским полом производимыя плясания и обряды, по не-
коему старинному и чуждому христианскаго жития обычаю совершаемые, 
отвергаем, и определяем: никакому мужу не одеватися в женскую одеж-
ду, ни жене в одежду мужу свойственную; не носити личин комических, 
или сатирических, или трагических: при давлении винограда в точилах, 
не возглашати гнуснаго имени Диониса, и при вливании вина в бочки не 
производити смеха, и по невежеству, или в виде суеты не делати того, что 
принадлежит к бесовской прелести. Посему тех, которые отныне, зная сие, 
дерзнут делати что либо из вышесказаннаго, аще суть клирики, повеле-
ваем извергати из священнаго чина, аще же миряне, отлучати от обще-
ния церковнаго»56. У правилі, як бачимо, взагалі нічого не говориться про 
храм. Натомість під заборону підпадають язичницькі танці, нетиповий 
одяг тощо. 

Наступний пункт у відгуку експертів: «75-е правило Трулльского 
Собора - в части запрета осуществлять в церкви бесчинства посредством 
воплей, совершать громкие неестественные крики и осуществлять «несо-
образное и несвойственное церкви». У тексті правила говориться: «Же-
лаем, чтобы приходящие в церковь для пения не употребляли безчинных 
воплей, не вынуждали из себя неестественнаго крика, и не вводили ниче-
го несообразнаго и несвойственнаго церкви: но с великим вниманием и 

55Правила святых апостолов. Библиотека Якова Кротова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://krotov.info/acts/canons/03/0200apos.html 
56Карташев А.В. Вселенские соборы. Издательство «Издательство Белорусского Экзархата - Белорус-
ской Православной Церкви» – 2008. – С.562. 
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умилением приносили псалмопение Богу, назирающему сокровенное. Ибо 
священное слово поучало сынов израилевых быти благоговейными (Лев. 
15:31)»57.

Але ж «бесчинные вопли» - це фальшивий спів. Відтак, звинувачен-
ня знову виглядають сумнівними. Наостанок у відгуку експертів йдеться 
про те, що: «15-е правило Лаодикийского Собора - в части запрета кому-
либо, кроме церковных певчих, осуществлять пение на солее». У самому 
правилі про це сказано так: «Кроме певцев, состоящих в клире, на амвон 
входящих и по книге поющих, не должно иным некоторым пети в церк-
ви»58. Це правило, за поясненнями відомого грецького каноніста XII ст. 
Вальсамона, означало заборону мирянам регентувати, а не співати. Таким 
чином, під таке викривлене визначення експертів підпадають всі прихиль-
ники загальнонародного співу під час богослужіння. 

Питання використання як висхідної функції інформації для напи-
сання експертного висновку такого ґатунку документів і ґрунтованого на 
їх основі рішення (в цьому випадку судового) викликає сумнів. 

Вивчення такого досвіду ми вважаємо доцільним в ході розробки 
методології й оцінки якості активного експертного прогнозу, де непростим 
є саме співвідношення  якості експертного прогнозу і його вірогідності. 

У праці Дж.Мартіно - відомого спеціаліста у сфері методики про-
гнозування спочатку відзначено два недоліки введеного ним самим 
визначення вірогідності й відразу ж вказується, що перший з них не 
є суттєвим59. Цей перший недолік визначення, на думку Дж.Мартіно, 
пов’язаний з тим, що виникають труднощі з активними прогнозами. Так, 
фахівець, який приймає рішення на основі прогнозу, як би не контролював 
ситуацію, намагається запобігти несприятливому прогнозу або збільшити 
ймовірність сприятливого.

Інший недолік полягає в тому, що критерій «чи збувся прогноз?» 
можна застосовувати тільки після того, як подія відбулася60. Але чи мож-
на через ці недоліки стверджувати, що якість прогнозу, навіть активно-
го, не пов’язана з його вірогідністю? Ймовірно, що ні, якщо взяти до ува-
ги, що корисність прогнозу є однією зі складових його якості. Та й сам 
Дж.Мартіно на підтвердження наявності такого зв’язку наводить такий 
приклад: «Припустимо, що фахівець, який приймає рішення, має справу 
з прогнозом небажаного для нього результату подій, виходячи з цього 
він діє так, щоб запобігти небажаному для нього результату події, і йому 

57Там само. 
58Канон. Свод законов православной церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
agioskanon.ru/sobor.ru/013.htm 
59Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. – М. : Прогресс. – 1977. – 592 с.
60Там само.
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вдасться це зробити. Таким чином, він відкидає прогноз... Слід визнати, 
що прогноз досить корисний для фахівця з прийняття рішень. Якби про-
гнозу не було, фахівець не став би діяти так, як він діяв, і тому отримав 
би небажаний для себе результат події. Така ж ситуація могла виникнути 
й тоді, коли фахівець, який приймає рішення, діяв би так, щоб добитися 
успішного результату події на основі прогнозу про те, що такий результат 
події можливий»61. Тобто знову йдеться про ефект самовиповнення або 
самознищення прогнозу. На думку С.М.Вишнева, у разі коли при розробці 
прогнозу необхідно врахувати ефект результатів такого прогнозування, 
було б нелогічно зіставляти прогнозні показники з реальними: їх збіг не був 
би доказом високої якості прогнозу62. Можна вказати й на інші труднощі в 
дослідженні зв’язку між якістю прогнозу і його вірогідністю. Причому не 
тільки для активних прогнозів. При цьому необхідно мати на увазі, що ха-
рактер зв’язку зумовлений формою прогнозу або навіть видом експертної 
оцінки, використовуваної в прогнозі. Прогноз може бути достовірним 
на момент його складання, але виявиться недостовірним у момент його 
реалізації. Це може статися, якщо зміст, вкладений у ті або інші поняття, 
з використанням яких був сформульований прогноз, змінився за час роз-
робки останнього.

Існують різні підходи до визначення надійності прогнозу. 
Найчастіше надійність прогнозу розглядається як стійкість (стабільність 
чи робастність), але цей підхід для нас неприйнятний через те, що при 
прогнозуванні релігійної ситуації немає повної повторюваності умов або 
ситуацій, навіть якщо розглядається релігійна ситуація в тих самих суб’єкт-
об’єктних відносинах. Поняття надійності експертного прогнозу як його 
властивості необхідно, звичайно, відрізняти від поняття оцінки надійності 
прогнозу й від понять надійності експерта або виду оцінки експерта.

Необхідно зазначити, що 
надійність прогнозу залежить у тому 
числі й від надійності первинної 
інформації, наданої експерту. Крім 
того, питання про джерела знання 

про об’єкт досить широко висвітлено у попередній главі.
При визначенні оцінки або ступеня надійності прогнозу варто звер-

нутися до трактування поняття надійності, поданого у Академічному 
тлумачному словнику, де «надійний» інтерпретується як «викликає по-
вне довір'я, на якого цілком можна покластися»63. У соціологічних 

61Там само.
62Вишнев С.М. Основы комплексного прогнозирования / С.М.Вишнев. – М.: Наука, 1997.  – 287 с.
63Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
sum.in.ua

Достовірність первинної 
інформації релігієзнавчого 

експерта як умова надійності 
подальшого прогнозу
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дослідженнях інформація є надійною, якщо вона обґрунтована, точна й 
правильна64. Причому трактування понять «точність» і «правильність» 
пов’язане з певною класифікацією помилок, що включаються в поняття 
систематичних і випадкових помилок.

Звичайно, виокремлюючи певні етапи розробки експертного про-
гнозу (мал.1), слід мати на увазі, що конкретний зміст кожного етапу може 
й повинен змінюватися залежно від основних умов відбору, визначених як 
необхідні. 

Малюнок 1
 

 
Звичайно, будь-яку технологію розробки експертного прогнозу слід 

багаторазово випробовувати, вона не може бути однозначно ідеальною 
для підготовки різноманітних експертних прогнозів. Запропонована схе-
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чаючи точку зору Ю.Сідельнікова, який перший варіант цієї технології 
розглянув у монографії65, а останній - у навчальному посібнику для 
студентів66. При розробці реальних експертних прогнозів не все із зазна-

64Див. дет. аналіз джерел в 5 главі.
65Сидельников Ю.В. Теория и организация экспертного прогнозирования. – М. : ИМЭМО, 1990. – 196 с.
66Сидельников Ю.В. Технология экспертного прогнозирования : учеб. пособие. – 3-е изд., испр. – М. : 
Доброе слово, 2005. – 284 с.
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чених етапів може бути задіяним. У певних випадках може змінюватися 
порядок етапів. Але такі відхилення від схеми здатні привести як до по-
кращання, так і до погіршення якості прогнозу.

У рамках цієї праці дотримуватися викладеної методології повною 
мірою не видається можливим, однак методи експертної оцінки, як основа 
для експертного прогнозування, можуть бути використані в роботі. Для 
цього пропонується використовувати оцінки фахівців-релігієзнавців у тій 
сфері, де вони є експертами.

Детально проаналізований 
в главі документ - службова за-
писка директору Департаменту у 
справах релігій та національностей 

(24.07.2012 №39567-12), залишаючи в своїх положеннях вимоги, які є каль-
кою з російських документів і без належного критичного переосмислення, 
методологічної вивіреності не може виступати практичним керівництвом. 
Процес конституювання релігієзнавчої експертизи в Україні перебуває 
в динаміці - розробляються її положення та обґрунтовується законо-
давче закріплення. Базуючись на теоретичних доробках зарубіжних та 
вітчизняних дослідників, аналізуючи Закон про наукову експертизу, 
враховуючи власний досвід експертування над цим питанням працює 
робоча група, до якої входить і автор67. Відсутність структуровано-
го цілісного розвинутого експертного середовища в Україні спонукала 
до вивчення закордонного досвіду, оскільки  як зазначалося структур-
ний підрозділ Міністерства - відділ експертно-аналітичної роботи та 
зв’язків із релігійними організаціями Департаменту у справах релігій та 
національностей не може виступати безпосереднім суб’єктом проведення 
релігієзнавчої експертизи. 

На сьогодні чинним законодавством чітко не визначено підстави, 
конкретний порядок проведення релігієзнавчої експертизи, не окреслено 
коло осіб, уповноважених на безпосереднє проведення експертизи, норма-
тивно не закріплено форму експертного висновку.

У практичній площині здійснення релігієзнавчої експерти-
зи доручається такому фаховому науковому підрозділу як Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди, де працюють 
висококваліфіковані спеціалісти з питань релігії та церковно-конфесійних 
відносин і відповідають всім вимогам, які висуваються до експертів. 

На сьогодні бачиться два сценарії конституювання релігієзнавчої 
експертизи в України: 1) створення абсолютно незалежного інституту 
67Пояснювальна записка щодо релігієзнавчої експертизи та її законодавчого закріплення, подана до 
обговорення Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій Депар-
таменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України (12.10.2016 р., м. Київ).

Конституювання 
релігієзнавчої експертизи

в Україні
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релігієзнавчої експертизи (центру, асоціації, товариства, бюро тощо); 2) 
створення відносно незалежного центру під патронатом Департаменту у 
справах релігій і національностей Міністерства культури України у формі 
експертної Ради. 

Об’єктивними умовами реалізації цих сценаріїв повинні стати: а) 
процес становлення громадянського суспільства в Україні, який ще дуже 
далекий від завершення; б) дотримання методологічних вимог здійснення 
релігієзнавчої експертизи, на основі якої можливе здійснення експертно-
го прогнозування. Суб’єктами в експертній прогностиці повинні висту-
пати юридичні й фізичні особи, що ухвалюють рішення і цілеспрямовано 
реалізують певні функції: замовника або людини, що приймає рішення 
(на основі експертного прогнозу); організатора; прогнозиста (техноло-
га з розробки прогнозу як фахівця у галузі методологічного й методич-
ного забезпечення прогнозування); експерта (носія спеціальних знань 
або практичного досвіду). Технологія експертного прогнозування - це 
особлива знакова форма закріплення взаємодії та стикувань систем 
діяльності всіх суб’єктів експертної прогностики, спільною метою яких 
є розробка високоякісного прогнозу на постійній основі для забезпе-
чення організаційно-управлінської діяльності. Впровадження інновацій 
у розвиток релігієзнавчої прогнозної експертизи потребує розвитку та 
інституціоналізації аналізу релігійної ситуації та здійснення на його 
основі релігієзнавчих експертиз. Ефективність останнього у нашій країні 
залежить, на нашу думку, від таких факторів: 

- подолання існуючого й досі розриву між академічною наукою та 
практичним релігієзнавством і створення співтовариства професіоналів із 
прикладного релігієзнавчого аналізу; 

- зростання рівня «попиту» уряду та інших суб’єктів релігійної 
ситуації на аналітичну продукцію такого ґатунку;

- вироблення культури стратегічного мислення політичної еліти 
у прийнятті рішень у сфері питань, що стосуються релігійного життя 
українського суспільства; 

- налагодження системи результативного функціонування про-
фесійних кадрів із прикладного релігієзнавчого аналізу для підвищення 
рівня аналітичної роботи, у сфері державної служби у тому числі;

- створення аналітичних центрів із питань прогнозування релігійної 
ситуації в Україні;

- сприяння утвердженню громадянського суспільства з високим 
ступенем розвитку самоуправління та самоорганізації, яке здатне було б 
продукувати відмінні від релігієзнавчої експертизи (державної) засоби 
контролю і регуляції діяльності релігійних спільнот і об’єднань.
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ГЛАВА	7.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМІРИ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

ЯК СКЛАДНООРГАНІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ

Ніхто необ’ємного обійняти не може. 
Козьма Прутков

Релігія як соціально-духовний феномен у своєму функціональному 
прояві реагує на різні запити людини, задовольняючи ті її духовні потре-
би, які не може задовольнити будь-яке інше суспільне явище. Але якщо 
про іманентні релігії здатності й можливості зазначав відомий радянсь-
кий і російський соціолог релігії В.Гараджа1, то французький соціолог і 
етнолог Е.Дюркгайм акцентує увагу на здатності релігії функціонувати у 
суспільстві, оскільки, з його слів, «...створений людьми інститут не може 
базуватися на омані та ошуканстві; інакше він не міг би хоч скільки-небудь 
довго зберігатися. Якби він не корінився у природі речей, то зустрів би в 
ній спротив, якого не зміг би подолати»2. 

Дослідження проблем 
функціонального вияву релігії як 
складноорганізованої системи, 
взаємодії та взаємозумовленості її 

складових елементів у бутті суспільства, окремого віруючого та релігійних 
об’єднань є актуальним у теоретичній, практичній та прогностичній 
площинах. Ціла низка наукових досліджень присвячена з’ясуванню суті 
й характеру функцій релігії. Автори «Академічного релігієзнавства» 
вирізняють такі функції релігії: компенсаторна, комунікативна, 
світоглядна, інтегративна, регулятивна, терапевтична, культурозберігаюча 
тощо3. Дослідник Є.Соколов говорить про наступні шість функцій релігії - 
захисно-адаптивну, перетворюючу, комунікативну, сигніфікативну, нор-
мативну і «психічної розрядки», а крім того, додає ще три, пов’язані з 
особистістю - функції «гомінізації», соціалізації, «інкультурації»4. Інший 
дослідник - Ю.Ананьєв аналізує функції у такому їх складі: адаптивна, 
едукативна, когнітивна, валюативна, інформативна, комунікативна, нор-
мативна, регулятивна, інтегративна5. Ґрунтовне дослідження природи і 
1Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995. – С.172.
2Дюркгейм Е. Соціологія. Її предмет, метод, призначення / Е.Дюркгейм. – М., 1995.
3Академічне релігієзнавство : підруч. / За наук. ред. проф. А.Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – С.558.
4Соколов Э.В. Культурология / Э.В.Соколов. – М., 1994. – 320 с.
5Ананьев Ю.В. Культура как интегратор социума. – Нижний Новгород, Изд-во Нижегор. ун-та, 1996. – 171 c.

Функціональні вияви релігії 
як об’єкт релігієзнавчих 

досліджень
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виявів функціональності релігії було здійснено вітчизняним дослідником 
Л.Виговським6. Хоча диференціація функцій у різних авторів неоднако-
ва, в судженнях про них є чимало спільного. Безперечно, релігія виконує 
низку найважливіших функцій, головною з яких є створення і зміцнення 
суспільної солідарності. За визначенням В.Бодак, релігія насамперед за 
допомогою культу конституює суспільство як ціле: готує індивіда до 
соціального життя, тренує слухняність (дисциплінуюча функція), зміцнює 
соціальну єдність (гуртуюча функція), підтримує традиції, вірування, 
цінності (відтворювальна, трансляційна функції), збуджує почуття 
задоволеності, соціальний ентузіазм (надихаюча, ейфоризуюча функції)7. 
Релігія продовжує виконувати й пізнавальну функцію, хоча остання при-
таманна переважно науці. Е.Дюркгейм стверджував, що насправді немає 
релігій, які були б хибними, всі вони по-своєму істинні. «Неправильно, - 
писав він, - що наука, з одного боку, і мораль і релігія - з іншого, станов-
лять собою види... антиномій, оскільки ці дві форми людської активності 
в дійсності походять із того самого джерела»8. У людства є потреба у 
вирішенні вічних питань, і функціональність релігії покликана ліквідувати 
ці прогалини. Це - своєрідне силове поле її дії в суспільному просторі, 
інституалізований прояв, її внутрішня суть як суспільного феномену, яка 
розкривається через аналіз того, що вона дає людям. 

Назагал функціональність релігії у різних способах її вияву є виз-
начальним об’єктом осмислення, аналізу та прогнозування в такій 
галузі релігієзнавчої науки, як практичне релігієзнавство. «Практичне 
релігієзнавство, - за визначенням проф. А.Колодного, - розглядає релігію 
як функціонуючу реальність, яка потенційно й фактично (в практично-
му вияві) постає як функціональна система»9. Функціональність релігії 
досліджувалася як планова тема відділу історії релігії та практичного 
релігієзнавства Відділення релігієзнавства, результатом чого стала колек-
тивна монографія «Функціональність релігії: український контекст»10. У 
монографії виокремлено загальносвітові тенденції в релігійних змінах. 
Аргументовано доведено, що релігійні інституції у своєму функціонуванні 
прагнуть до розширення сфер впливу, масштабування своєї присутності 
в соціумі та урізноманітнення соціальних ролей, які відіграють релігійні 

6Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – Київ – Хмельницький, 2004. – 340 с.
7Бодак В.А. Релігія і культура: взаємодія та взаємовплив. – Київ – Дрогобич : КОЛО, 2005. – 305 с. – С.83.
8Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Мистика. Религия. Наука. Классики мирово-
го религиоведения : антология / Пер. с англ., нем., фр. ; сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. – М. : Канон+, 
1998. – 432 с. – С. 174–231.
9Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах : моногр. – Львів, 2005. – С.310–312; Колодний А.М. 
Практичне релігієзнавство як нова дисциплінарна складова фаху // Дисциплінарне релігієзнавство. 
Колективна монографія. – К., 2009.  – С.11.
10Функціональність релігії: український контекст / За ред. проф. А.Колодного та Л.Филипович. – Київ 
: УАР, 2017. – 339 с.
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інституції, а інколи й до підміни нерелігійних інституцій у конкурентній 
з ними боротьбі, що засвідчує релігійні зміни і включеність релігії в 
суспільство, суспільну свідомість та її присутність у публічній сфері11. 

Визначальним і основним 
критерієм при розгляді релігії як 
функціональної системи (че-
рез створення моделі релігійної 
ситуації) виступає характер 

відношення функцій релігії до об’єктивної дійсності з її гранично широки-
ми зв’язками, відносинами, властивостями, з одного боку, й іманентними 
релігії здатностями й можливостями задовольняти життєві потреби 
людини у площині її трансцендентності (на основі віднайдення в собі 
богоподібності, єднання з Богом) - з другого. 

Релігієзнавча рефлексія та прогностичне бачення релігії повинні 
поставати «виявом та осмисленням тісної співвіднесеності її внутрішньої 
суті зі специфічними потребами й інтересами суспільного суб’єкта, а 
також функціональної ролі релігійного комплексу в їх задоволенні у 
практичній іпостасі»12. Тобто функціональне значення релігійної си-
стеми розкривається через усвідомлення того, що вона дає людям, які 
їхні життєві запити та потреби вона задовольняє в її суспільному та 
функціональному призначенні. А це дозволяє визначати ефективність 
функціонування системи - як у цілому, так і в окремих її складових части-
нах. Вітчизняний релігієзнавець А.Колодний пропонує розглядати релігію 
як «еволюціонуючу універсалію», а при аналізі причин вибору людиною 
тієї чи іншої форми задоволення духовно-релігійних потреб враховува-
ти, що саме специфічна функціональна її здатність у конфесійному вимірі 
й постає нерідко головним мотивом такого вибору. Водночас С.Райс 
(професор психології та психіатрії з США), заперечуючи функціональну 
спроможність релігії, ґрунтовану лише на мотивації, стверджує, що релігія 
має апелювати до різних аспектів людської природи. Згідно з його новою 
теорією, релігія є прагненням задовольнити основні потреби, кількість яких 
є обмеженою і до яких схильні всі люди. Така аргументація закладена у на-
магання пояснити існуюче конфесійне різноманіття всередині одних релігій 
і суперечливість релігій загалом. До деталізованого аналізу цієї концепції, 
базованої на розумінні функціонального призначення релігії як задоволен-
ня основних людських потреб, ми ще повернемося в подальших викладах.

11Присухін С. Рецензія на монографію «Функціональність релігії: український контекст» (За ред. проф. 
А.Колодного та Л.Филипович. – Київ : УАР, 2017. – 339 с.) // Українське релігієзнавство. – К., 2017. – № 
84. – С.155–156.
12Алексеев П.В. Теория познания и диалектика / П.В.Алексеев, А.В.Панин. – М. : Высшая школа, 1991. 
– 382 с. – С.337.

Співвідношення функцій 
релігії з об’єктивною дійсністю 

як визначальний критерій 
розгляду релігії
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Модель концептуальної 
матриці релігійної ситуації. 

Співвідношення моделі й 
об’єкта, що вивчається

Розглянемо, що собою ста-
новить релігійна ситуація, мо-
дель концептуальної матриці 
якої пропонується в авторсько-
му баченні. Наведемо визначення 

М.Моісєєва, який говорить про модель як носія знань, інформації про 
об’єкт, що моделюється: «Під моделлю ми будемо розуміти спрощене… 
упаковане знання, яке несе цілком визначено обмежену інформацію про 
предмет (явище), що відображає ті чи інші його окремі властивості»13. 
Схематизуючи модель релігійної ситуації як системи, ми свідомі, що 
співвідношення моделі й об’єкта, що вивчається, за визначенням 
А.Ахременка, характеризується наступним14:

- деяким спрощенням, відмовою від тих елементів, властивостей 
і зв’язків, які не є важливими з точки зору цілей і завдань дослідження. 
Відтак модель концептуальної матриці релігійної ситуації є відкритою і 
може доповнюватися, з ускладненням поставлених дослідницьких завдань;

- здатністю імітувати, відтворювати реальний об’єкт із точки зору 
його властивостей і відношень, суттєвих для дослідження. Важливо, щоб 
ступінь об’єктивної відповідності моделі оригіналу піддавалася емпіричній 
перевірці. Тому взаємодію різних рівнів релігійної ситуації як системи ми 
прагнемо проілюструвати різними прикладами релігійної дійсності;

- релігійна ситуація як модель відтворює лише найнеобхідніші 
елементи і відносини, від яких, у першу чергу, залежить формування і 
збереження системної якості, досягнення мети-атрактора тощо. Вона 
має властивість заміщувати реальний об’єкт у процесі дослідження. По-
будувавши модель і переконавшись у її адекватності, можна зосередити 
увагу на дослідженні самої моделі, переносячи отримані результати на 
висхідний об’єкт15.

Але все багатоманіття релігійних ситуацій досить складно 
класифікувати за певною ознакою. Наголосимо, що кожна ситуація 
вимагає конкретного підходу, вона є неповторюваною у своєму 
різноманітті, тому інформація про низку схожих ситуацій як така 
не може вважатися основою для діяльності в новій ситуації. Це 
унеможливлює якусь її формалізацію і закріплення в символічній 
системі. Нами пропонується модель концептуальної матриці релігійної 
ситуації як складноорганізованої системи - так як відображення має 
13Моисеев Н.Н. Математика в социальных науках // Математические методы в социологическом ис-
следовании. – М., 1981. – С.166.
14Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование : учеб. пособие / А.С.Ахременко. – М. : 
Гардарики, 2006. – 333 с. – С.218.
15Так званий принцип екстраполяції модельної інформації. 
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цінність остільки, оскільки воно може бути використане як основа 
діяльності в нових ситуаціях. Це означає, що інформація, накопичена у 
процесі дослідження історії релігії та використовувана як приклади те-
оретичних викладів, ілюструє активність автора як суб’єкта пізнання і 
використовується для аналізу і розуміння взаємодії елементів релігійної 
ситуації як складноорганізованої системи. 

Отже, релігійна ситуація - певне комплексне, системне утворення. 
Лаконічне і водночас глибоке визначення поняття «система» дав свого 
часу австрійський вчений-біолог Л.фон Берталанфі (один із засновників 
системного підходу - найважливішого в методологічному моделюванні)16, 
визначаючи систему як сукупність елементів, які перебувають у відносинах 
і зв’язках між собою і утворюють визначену цілісність, єдність. Отже, 
релігійна ситуація, складаючи собою сукупність елементів, що перебува-
ють у відносинах і зв’язках між собою і утворюють визначену цілісність, 
єдність, тобто складноорганізовану систему.   

Відтак пропонується розглянути релігійну ситуацію як певну 
модель концептуальної матриці, як методологічний інструментарій 
дослідження соціальної реальності. Огляд сучасної наукової літератури 
показує, що релігійна ситуація вивчається з позицій: а) соціології; б) 
психології; в) історії. Зазначені наукові підходи утворюють концептуальні 
основи вивчення складників релігійної ситуації у їх відносинах згідно 
з тим гуманітарним науковим напрямом, у межах якого здійснюється 
дослідження відповідного йому предметного поля, методологічного 
інструментарію та поставлених завдань. У політології дослідження 
спрямовані в основному на політичні процеси, пов’язані з релігійними 
відносинами, а також на політичні процеси, що відбуваються в релігійній 
сфері. Очевидно, політична наука не визначає релігійну ситуацію як 
цілісний системний об’єкт, здатний розвиватися за своїми внутрішніми 
законами. 

Тема релігійної ситуації стає предметом розгляду в релігієзнавчій 
літературі в основному із середини 1990-х рр. Релігійна ситуація в 
них оцінювалася, як правило, лише за окремими параметрами, таки-
ми як збільшення числа релігійних об’єднань, діяльність закордонних 
місіонерів, побудова культових споруд, поява нових релігійних рухів, фак-
ти загострення міжконфесійних відносин тощо. Але очевидною постає 
необхідність розгляду і вивчення релігійної ситуації як цілісного системно-
го об’єкта - для дослідження її специфіки, окреслення меж і можливостей 
прогнозування майбутніх змін, умов та специфіки управління релігійною 
16Общая теория систем – критический обзор. Исследования по общей теории систем: Сборник пере-
водов / Общ. ред. и вст. ст. В.Н.Садовского и Э.Г.Юдина. – М. : Прогресс, 1969. – С.23–82.
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ситуацією в контексті теорії самоорганізації складних людиновимірних 
систем. Тому релігійну ситуацію варто розглядати системно, як цілісний 
об’єкт, що характеризується взаємозв’язком та взаємозумовленістю його 
елементів17. 

Створення моделі концеп-
туальної матриці релігійної ситуації 
як складноорганізованої системи 
зумовлено як мінімум двома аргу-

ментами. Перший полягає в тому, що ми можемо виокремити релігійну 
ситуацію як об’єкт аналізу у науковій парадигмі, пов’язаній із вивченням 
процесів самоорганізації  (виникнення, підтримки стійкості й розпа-
ду структур (систем) різної природи), спираючись на доказовість поло-
ження про те, що релігійна ситуація - це відкрита система, що здатна 
самоорганізовуватися, оскільки наділена такою характеристикою як 
емерджентність (від англ. еmergent - несподівано з’являється, раптово 
спливає; тобто незвідністю властивостей релігійної ситуації як систе-
ми лише до суми властивостей її компонентів) та ієрархізована за своєю 
природою (тобто кожна її складова може розглядатися як окрема систе-
ма, а сама релігійна ситуація як досліджувана система, у свою чергу, та-
кож може виступати одним із компонентів - наприклад, входити до більш 
складної системи - суспільного життя тощо). Тут ще важливо означити 
один принциповий момент, який часто викликає непорозуміння щодо 
витоків або джерел самоорганізації. Проф. А.Свідзинський, досліджуючи 
культуру як форму самоорганізації ноосфери, зазначав: «…загальної при-
чини самоорганізації вказати не можна, вона певним чином закладена в 
природі речей нашого світу»18. 

Другий аргумент полягає в тому, що наукові підходи, ґрунтовані 
на принципах детермінізму, все менше себе виправдовують. Наукова 
позиція, яка стверджувала, що еволюція будь-якого об’єкта є у рамках 
передбачуваності, вже всередині ХХ ст. почала давати збої. Світ виявляє 
себе складнішим. Лінійна парадигма і вузькодисциплінарні підходи по-
казали свою неспроможність у роботі з феноменами такого порядку 
складності, як глобальні екосистеми, політичні, економічні, інформаційно-
комунікативні системи тощо. Можна зазначити, що час нестримної ейфорії 
60–70-х років щодо можливостей використання математичних методів 
для цілей моделювання й прогнозування динаміки соціально-екологічних 

Релігійна ситуація як 
відкрита система, що здатна 

самоорганізовуватися

17Титаренко В.В. Збагачення функціональної природи релігії і перспективи включення релігійного 
чинника в різні сфери суспільного життя. Функціональність релігії: український контекст: моногр. / 
В.В.Титаренко; за ред. професорів А.Колодного та Л.Филипович. – К.: УАР, 2017. – 339 с. – С. 31–49.
18Свідзинський А. Синергетична концепція культури / А.Свідзинський. – Луцьк : ВАТ «Волинська об-
ласна друкарня», 2009. – С.605.
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і соціально-економічних систем на різних рівнях, ілюстратором яких 
виступав Римський клуб, - минув. Нині визначається принципова 
неможливість повної формалізації систем переваг і ціннісних устано-
вок людини, процедур прийняття рішень, механізмів цілепокладання 
соціокультурної адаптації тощо. Кризи й катастрофи є прикладами 
обмеженості наших можливостей при зіткненні з нестійкостями складних 
систем, до яких ми відносимо й релігію. 

На відміну від підходів до розгляду світу, які склалися в рамках 
класичної та некласичної науки, теорія самоорганізації складних си-
стем має певні переваги в тому відношенні, що ґрунтується на більш 
глибокому розумінні єдності та різноманітності світу, осмисленні за-
гальних механізмів виникнення і розвитку нового на основі проце-
су самоорганізації, виявленні протилежних, але взаємопов’язаних 
тенденцій у розвитку самоорганізованого світу, які переходять одна в 
одну, проявляючи свій динамічний характер19. Такий підхід відрізняється 
від попередньої філософії природи. У кожній із систем натурфілософії 
(фізика Аристотеля, натурфілософські системи Г.Лейбніца, Ф.Шеллінга, 
Г.Гегеля) розвивалося певне загальне бачення світу, і відповідно з ним 
пропонувалося бачення, як саме природа повинна себе поводити в тому 
чи іншому своєму фрагменті, а теорія самоорганізації, яка стосується 
не тільки природи, а й суспільства - не винаходить умоглядно загальні 
еволюційні закони, вона їх відкриває, показуючи граничні умови їх дії. 

Стає все більш очевидним наступний науковий факт - 
складноорганізованим системам неможливо нав’язати шляхи розвитку. 
Але стверджується точка зору, згідно з якою важливішим є усвідомлення 
того, як можна сприяти внутрішнім тенденціям розвитку складних систем, 
сьогоднішній стан яких визначається минулим і формується прийдешнім 
порядком. Тому створення моделі релігійної ситуації, розгляд і аналіз її 
функціональності в парадигмі теорії самоорганізації є цікавим і актуаль-
ним. Це відкриває нові дослідницькі можливості: 

А) вивчення релігійної ситуації як системи, здатної еволюціонувати 
за віялом можливостей, визначених іманентними їй здатностями і можли-
востями, які реалізуються через тяжіння до мети-атрактора20;

Б) вивчення можливостей впливу на релігійну ситуацію через її ре-
гулювання та управління різними методами менеджменту.

Зростання ролі релігії як духовного фактора і релігійних організацій 
19Cинергетичний метод І.Пригожина: порядок і хаос, випадковість і необхідність, час [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.aratta-ukraine.com/books_ua.php?text=28
20Поняття «атрактор» пов’язане з одним із принципів синергетики – гомеостатичністю, тобто 
підтримкою програми функціонування системи в певних рамках, що дозволяє їй рухатися до своєї 
мети. Мету-програму поведінки системи у стані гомеостазу і називають атрактором (притягувачем).
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як активних соціальних суб’єктів у житті сучасного світового і українського 
суспільства актуалізує проблему необхідності передбачення і врегу-
лювання релігійних процесів і ситуацій, які за певних обставин здатні 
здійснювати серйозні впливи на стан загальної соціально-політичної та 
духовно-ідеологічної ситуації в країні або в окремому регіоні. 

Сьогоднішній перебіг подій у суспільному житті України і світу 
можна характеризувати в категоріях все більш зростаючої нелінійності21, 
своєрідної «некласичності». Оскільки зміни внаслідок процесу транс-
формації соціуму є досить неочікуваними і непередбачуваними шляхом 
звичайної екстраполяції, то виникає необхідність застосування новітніх 
наукових досягнень і методологічних установок.

Останнім часом зростає інтерес до теоретичного осмислення про-
блем зміни і реформування суспільства як цілісної системи, де важливою 
складовою постає сфера релігійного життя. Тому актуальним і цікавим, а 
також затребуваним суспільством завданням постає складання вірогідних 
прогнозів можливого перебігу релігійних процесів. Але складність цього 
завдання полягає в тому, що його вирішення часто відбувається за ра-
хунок ресурсів апробованого методологічного інструментарію, засто-
сування якого виправдане лише щодо деяких аспектів цієї проблемної 
сфери. Крім того, сфера релігійного, де тісно переплітається раціональне-
ірраціональне, природне-надприродне, колективне-індивідуальне, свідоме-
безсвідоме тощо має свою специфіку, яка може виходити за рамки науко-
вих форм пізнавальної діяльності й ускладнювати постановку завдання 
на прогноз. Адже релігійна сфера в суспільстві є відносно автономною. 
Вона розвивається, переважно, за своїми специфічними, іманентно при-
таманними їй законами, регулюється віровченням, канонічними установ-
ками і нормами конкретних релігій і конфесій, становить собою склад-
но розгалужену структуру, де переплітається інтимна сфера внутрішніх 
переконань, переживань послідовників, та інституціоналізована форма, 
що проявляється в організації релігійних об’єднань - конфесій, церков, 
деномінацій тощо. 

Релігія здатна виявляти свою функціональність у соціальному 
просторі, іншими словами - особливості вияву релігії як суспільно 
функціонуючого феномена та її можливості можна зрозуміти в контексті 
організованого системного цілого, яким і є суспільство. Це є особливо важ-
ливим та принциповим положенням22. Релігія, яка є складовою соціуму, 
21Тобто непередбачувані, неоднозначні. Властивості систем або процесів, які полягають у відсутності 
лінійної залежності одних параметрів від інших.
22Титаренко В.В. Збагачення функціональної природи релігії і перспективи включення релігійного 
чинника в різні сфери суспільного життя // Функціональність релігії: український контекст: моногр. 
/ В.В.Титаренко; за ред. професорів А.Колодного та Л.Филипович. – К.: УАР, 2017. – 339 с. – С. 31–49.
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активною ланкою його розвитку та функціонування, виконує специфічні 
соціально й екзистенційно значимі функції, здійснює свій вплив на 
соціум як ціле, а також на його структурні елементи. Цей вплив за своїми 
наслідками може бути позитивним або негативним. Тому для дослідження 
такої складної людиновимірної системи, як релігійна своєчасним є ос-
мислення можливостей цілісної методології дослідження, ґрунтованої на 
методологічному плюралізмі й синтезі. 

Модель концептуальної 
матриці релігійної ситуації як 
складноорганізованої системи 
може розглядатися у наступно-

му схематичному зображенні (див. мал. 1). При розгляді відкритих 
складноорганізованих систем виокремлюються три рівні: мікро-, ма-
кро- та мегарівні23. Їх ми виокремлюємо і в моделі релігійної ситуації. 
Мікрорівень складається з цілої низки елементів, які називають швидки-
ми, короткоіснуючими змінними. До них відносяться прояви в буденній 
релігійній свідомості (буденна релігійність) та в релігійній практиці, 
оскільки зміни тут відбуваються, порівняно з іншими рівнями, най-
швидше. Це і відвідування богослужінь, молитви, участь у релігійних за-
ходах, здійснення обрядів, паломництво, сповідь, піст тощо. Зміни, що 
відбувається на мікрорівні, з точки зору вищого рівня можуть здаватись 
хаосом. Наприклад, у середовищі віруючих християнського спрямування 
(наразі немає необхідності виокремити конфесійну належність, оскільки 
ситуація може бути типовою) можемо чути твердження: «Мені подобається 
цей пастор», «Мені подобається ця церква», «Мені подобається цей вірш із 
Біблії», «Мені подобається сьогоднішнє служіння». Але чи означає це згоду 
з вірою і вченням? Як зазначає Дж.Е.Вейз, «сьогодні навіть консервативні 
та євангельські проповідники нечасто згадують про пекло… Але людям 
ніколи не подобалося чути про пекло. Різниця полягає в тому, що сьогодні, 
як ніколи в історії, люди не бажають вірити (так, наче віра - це вольова 
функція) в те, що їм не подобається (так, наче естетичними уподобаннями 
могли б визначатися фактичні обставини)»24. Відтак релігійна буденність 
не сприймає трансцендентні духовні вірування, а увага в основному 
концентрується на тому, що відбувається тут і зараз - наявне бажання 
людей бути здоровими і багатими, умовно «тут» і «зараз». 

На особистісному рівні етика бажань дуже тісно межує з такими 

23Буданов В.Г. Методология и принципы синергетики / В.Г.Буданов // Філософія освіти. – 2006. – № 
1(3). – С.160.
24Вейз-младший Дж. Эдвард. Времена постмодерна: христианский взгляд на современную мысль и 
культуру / Дж.Эдвард  Вейз-младший. – М.: Фонд «Лютеранское наследние», 2002. – 240 с.

Структура релігійної ситуації 
як складноорганізованої

системи. Мікрорівень.



210

негативними проявами людської природи, як егоїзм, статева розпуста 
тощо. Відбувається те, що в синергетиці означається як деієрархізація і по-
силення рівня ентропії25 в релігійній системі. Суспільство, за відсутності 
універсального морального стандарту, розпадається на низку окремих не-
доброзичливо налаштованих одне проти одного об’єднань та індивідів. 
І біблійні слова «Кожний робив те, що йому здавалося справедливим» 
(Суд. 21:25), які звучали як вирок Палестині у її моральному падінні, на 
сьогодні набувають особливої актуальності. Поступово поширюючись, 
різноманітні негативні явища суспільного життя з часом починають 
сприйматись як норма. У свідомості віруючих вони перестають вважатися 
гріховними, а саме розуміння гріха як стану заміщується розумінням гріха 
як діяння. Нова «модель» гріха заперечує гріх вроджений. До таких явищ 
можна віднести і позашлюбні стосунки та «громадянський шлюб». Тепер 
вони вже не є рідкісним явищем або ж чимось незвичним, поступово пе-
ретворюючись із аномалії на норму. Віруючі, для яких такі стосунки є нор-
мою, мислять так: «Я не вбиваю, не стою з ножем під мостом, не доношу ні 
на кого, не краду... Звичайно, буває збрешу. Так, дрібниці всілякі. А те, що 
п’ять коханок і п’ять коханців - та хіба це гріх? Всі так живуть, життя зараз 
таке....»26. Відбувається трансформація розуміння християнської заповіді 
«не вкради». Із розмови автора з одним із представників євангельського 
напряму християнства стало очевидним розуміння ними відносності по-
няття «гріха» в буденній релігійній свідомості віруючих. Підтримуючи в 
цілому заповідь «не вкради», в конкретних життєвих ситуаціях вони не 
вбачають «гріха» у своїх діях. Відтак, не вважається порушенням заповіді 
скачування програми з інтернету замість придбання її ліцензійної версії. 
Аргументація - «це доступно», «всі так роблять», або ж - «на це немає 
грошей»27. Відтак релятивізм у розумінні одного з основних релігійних 
понять «гріх» тягне за собою і розуміння відносності моралі як такої, а 
«цінності та норми не можуть більше сприйматися як «трансцендентні» 
сутності, що вже перебувають поза й понад індивідами. Вони виглядають 
сумісною спільною продукцією між численними та часто суперечливими 
цілями, де «звичаї», різноманітні інструментальні та емоційні інтереси, 
різні напрями юридичної та соціальної політики призводять до рівноваги 
та до більш-менш стабільних форм, всередині яких індивіди будують свій 
досвід та самих себе як діячів і суб’єктів»28. Саме з цього середовища 
виходять вияви релігійності, суголосної індивідуалістичній культурі. 

25Ентропія в теорії динамічних систем – це міра хаотичності в поведінці траєкторій системи. 
26Богушева Е. Вытерпеть “плохого” супруга // Мир. – 2003.- №8(10). - С.5.
27Мораль, релігія, освіта : зб. наук. ст. // Українське релігієзнавство. – №4/2005(36). – К., 2005. – 363 с.
28Willaime J-P. La religion cilive a la francaise et ses metamorfoses. – Social Compas 40 (4). – 1993. – Р.571–580.
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Вона фокусується радше на персональному запиті, ніж на пасивному 
повторюванні ортодоксальних істин слідом за церквою. По суті справи 
йдеться про «культурну лаїстичність», як її визначав Ж-П.Віллем - «ста-
новище, за якого індивіди позбавляють усі чудеса духу їхньої священної 
аури та провадять систематичне вільне дослідження»29.

Розглядаючи наступний 
рівень у релігійній ситуації як 
системі, ми означуємо його як 
макрорівень, який включає кон-

цептуальну релігійну свідомість (релігійну віру, релігійний світогляд, 
релігійний досвід, релігійні погляди, релігійні почуття, релігійну мову 
тощо). Елементи цього рівня називають ще параметрами порядку - це 
довгоіснуючі колективні змінні30, тому як параметри порядку й вио-
кремлено концептуальну релігійну свідомість, оскільки вона повільно 
зазнає змін і визначає поведінку елементів системи, що функціонують 
на мікрорівні, синхронізуючи їх. Як параметр порядку концептуаль-
на релігійна свідомість ніби підпорядковує собі дії релігійних індивідів. 
Зв’язок між параметрами порядку і окремими частинами системи 
називається принципом підпорядкування. Цей принцип виявляється 
в тому, що зміна параметрів порядку неначе синхронно «диригує» 
поведінкою багатьох елементів нижчого рівня системи, тому цей фено-
мен когерентного (взаємоузгодженого існування) називають явищем 
самоорганізації. Але окремі частини, у свою чергу, генерують параметр 
порядку своїми колективними діями. Тут йдеться про зворотній кон-
турний зв’язок. Тобто не тільки параметри порядку керують елемента-
ми мікрорівня, а й ці елементи, через свою колективну поведінку, ство-
рюють параметри порядку. Параметри порядку реагують на зовнішній 
вплив повільно, а частини (елементи мікрорівня) - швидко. Можна навіть 
сказати: параметри порядку існують довше, а частини менше (у своїй 
поведінковій динаміці).

Якщо навести як приклад релігійної ситуації собор Пресвітеріан-
ської церкви в Шотландії (на соборі було озвучено позицію церкви щодо 
одностатевих шлюбів священиків), то впливи керуючих параметрів (пост-
модерного суспільства, лібералізації тощо) в цій складноорганізованій 
системі впливають на параметри мікрорівня - буденної релігійності, 
релігійного життя, а саме - прагнення священиків вступати в одностатеві 
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29Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / Ж.-П.Віллем; пер. з фр. – К.: Дух і Літера, 
2006. – с.190
30Параметри порядку підпорядковують поведінку окремих елементів системи – в чому й виявляється 
введений Хакеном принцип підпорядкування.
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шлюби. За інформацією ЗМІ, на соборі були присутні близько 850 
представників пресвітеріанської церкви з Шотландії, Великої Британії, 
інших європейських країн, Африки, Азії31. З одного боку, Пресвітеріанська 
церква Шотландії підтвердила позицію щодо традиційного погля-
ду на шлюб як на союз між чоловіком та жінкою. З іншого - дозволила 
окремим парафіям, за бажанням, вибрати дияконом або пастором лю-
дину, що перебуває в одностатевих стосунках. Як зазначається, сама 
Пресвітеріанська церква Шотландії не буде вінчати одностатеві сою-
зи. Спостергігаються зміни на мікрорівні, але на макрорівні, на рівні 
параметрів порядку зміни в цій ситуації ще не відбулися - концептуальна 
релігійна свідомість, яка становить собою і богословсько-теоретичне ос-
мислення дійсності, ще не зазнала відчутних і фіксованих трансформацій 
та змін у цій релігійній ситуації. Питання теологічного розуміння односта-
тевого шлюбу широко обговорюватиметься Церквою Шотландії тільки в 
наступному році на теологічному форумі (зазначимо для об’єктивності, що 
рішення не заперечує визнання церквою традиційного погляду на шлюб 
як на союз між чоловіком і жінкою). Проте у практичній площині Церк-
вою вже зараз дозволено виокремлення тих парафій, які хочуть вибрати 
як пастора або диякона людину, яка перебуває в одностатевому шлюбі 
або одностатевих цивільних стосунках. Бачимо підтвердження слів проф. 
А.Колодного, який, погоджуючись із позицією науковців, що заперечують 
наявність релігійного постмодерну і говорять про неможливість вивчен-
ня функціонування релігії за умов постмодерну, зазначає при цьому, що 
«постмодерні вияви у різних сферах суспільного життя знайшли відповідне 
відображення як у всьому релігійному комплексі, так і своєрідно у різних 
конфесійних формах релігії. Проте, поруч з цим, ми можемо говорити і 
про настання епохи постмодерну в самій релігійній сфері»32. Так, можемо 
спостерігати нетипові для релігії форми функціонування на мікрорівні: 
наприклад, екс-понтифік Бенедикт XVI вперше написав повідомлення 
в Twitter, в якому благословив свою паству. А ченці найбільшої в США 
провінції францисканців почали приймати від вірян прохання про мо-
литву і проведення меси в текстових повідомленнях SMS. Ще приклад, 
коли священик Стів Бентлі (Штат Мічіган, США) відкрив у своїй церкві 
тату-салон. За мету він ставить залучення до церкви людей, які відчувають 
себе незручно у традиційній церковній обстановці. Сам служитель церк-

31Шотландська Церква дозволила священникам одностатеві союзи, але вінчати такі «шлюби» не буде. – 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://spzh.news/ua/news/30400-shotlandska-tserkva-dozvolila-
svyashchennikam-odnostatev-soyuzi-ale-v-nchati-tak-shlyubi-ne-bude 
32Колодний А.М. Багатоманіття трансформаційних процесів релігійного життя України / А.Колодний 
/ Україна релігійна. Колективна монографія. Книга друга: Прогнози релігійних процесів України / гол. 
ред. А.Колодний. – К., 2008. – С.13
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ви має два татуювання, одне з яких він зробив у салоні. Крім тату-салону, 
священик також використовує приміщення церкви для інших нестандар-
тних цілей - для проведення боїв без правил, а також як автомайстерню. 
При цьому Бентлі зазначає: «Навіщо потрібна храмова будівля на мільйон 
доларів, якщо її використовують лише кілька разів на тиждень? Це порож-
ня витрата часу, відведеного нам Богом. Ми прагнемо приносити користь 
суспільству»33. Такі приклади ілюструють швидкі зміни на мікрорівні, які, 
як ми зазначали, з позицій вищих рівнів можуть розглядатися як хаос і не 
закріпилися на макрорівні релігійної ситуації як системи, набувши певно-
го концептуального осмислення.  

Отже, в релігійній ситуації як системі найшвидші темпи змін 
притаманні мікрорівню, адже в буденній релігійній діяльності релігійні 
індивіди схильні до постійних змін, які проявляються по-різному (напри-
клад, окремі з них можуть не погоджуватись із певними релігійними уста-
новками, ставити їх під сумнів, надавати, за певних обставин, перевагу од-
ним перед іншими, зрештою, здійснювати постійний релігійний пошук). 
Така ситуація, як вже зазначалося вище, може бути схожою на хаос, адже 
окрема людина протягом свого життя досить часто, тією чи іншою мірою, 
змінює релігійні орієнтири. Натомість зміни на макрорівні (концептуаль-
ний рівень релігійної свідомості) є значно повільнішими. Як було зазначе-
но вище, не тільки параметри порядку керують елементами мікрорівня, 
а й має місце явище циклічної причинності - чи зворотності контур-
них зв’язків. Елементи нижчого порядку через свою колективну поведінку 
створюють параметри порядку. У відношеннях між релігійною практикою 
та релігійною свідомістю така циклічна причинність теж присутня, адже 
релігійні індивіди не тільки підпорядковуються певним релігійним нор-
мам, а й створюють їх у своїй взаємодії. Тобто конструювання елементів 
концептуальної релігійної свідомості відбувається і через рівень релігійної 
практики.

Процес утворення нових параметрів порядку характеризується 
конкуренцією між ними. Така конкуренція є однією з характерних ознак, 
що супроводжує формування параметрів порядку у складних відкритих 
системах. Тобто відбувається конкуренція різних норм. Проте з ча-
сом один варіант сприймається все більшою кількістю людей і, в такий 
спосіб, неначе виграє це змагання. Таким чином, із багатьох варіантів 
реалізовуються тільки деякі, які є достатньо адекватними місцю, обстави-
нам, часу. Хоча це не означає, що інші варіанти однозначно відкидаються. 
Вони можуть існувати, проте визнаватись невеликою групою людей. Зреш-

33Американский священник сделал из церкви тату-салон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.bagnet.org/news/world/171378 
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тою, наслідком конкуренції може бути одночасне існування кількох 
прийнятних рішень щодо певної ситуації. Досить цікавим видається 
порівняння, чи ймовірніше розгляд через призму теорії самоорганізації 
іншої теорії - теорії мемів, викладену Р.Доккінзом34. Якщо прийняти при-
пущення Р.Доккінза про те, що мем - це одиниця культурної інформації, 
то з’ясування питання: чи можна застосовувати цю теорію в окремо-
му випадку релігії та в чому полягатиме конкуренція різних норм, що 
характеризує процес утворення нових параметрів, - виглядатиме наступ-
ним чином. За аналогією з генами, деякі меми виживають тільки в групі з 
іншими мемами, у результаті чого утворюються альтернативні мемплекси 
(комплекси мемів). Як два альтернативних мемплекси Р. Доккінз пропонує 
розглядати дві альтернативні релігії. Іслам він порівнює з групою генів 
хижаків, буддизм - з групою генів травоїдних. Але при цьому зазначає і 
наголошує, що «ідеї однієї релігії не «кращі» ідей іншої, подібно до того 
як гени хижаків не «кращі» за гени травоїдних»35. Релігійні меми не по-
требують абсолютної здатності до виживання - їм лише потрібно узгод-
жено працювати у поєднанні з іншими мемами своєї релігії, але не мема-
ми інших релігій. Згідно з цією моделлю, скажімо, католицизм та іслам 
не обов’язково повинні бути плодом творчості окремих індивідуумів 
- вони могли розбудовуватися як дві альтернативні групи мемів, що ут-
верджуються у присутності інших мемів цього мемплексу. До теорії мемів 
Р.Доккінза ми ще повернемося - в міру вирішення поставлених завдань. 
У цьому випадку ми звертаємося до теорії як прикладу роботи параметрів 
порядку в складноорганізованій системі.

Як вище було зауважено, Г.Хакен звертав увагу на те, що вивчення 
параметрів порядку є достатньою умовою для того, щоб описати поведінку 
системи. Така ідея загалом справедлива і щодо параметрів порядку в моделі 
релігійної ситуації як системи. Адже, описавши доктринальні особливості 
й закріплені релігійні норми певного угруповання, об’єднання, суспільства, 
закріплені на рівні концептуальної релігійної свідомості, ми тим самим, з 
великою долею точності, охарактеризуємо поведінку окремих релігійних 
індивідів, які у ньому перебувають. 

При аналізі відкритих систем, 
крім мікро- та макро-, виокремлено 
ще й мегарівень, який складається 
з т.зв. керуючих параметрів (їх ще 

34Доккинз Ч. Бог как иллюзия / пер. с англ. Н.Смелковой. – М.: КоЛибри, 2008. – 560 с.
35Там само.
36Контролюючі параметри – параметри, при зміні яких істотно змінюється макроскопічне поводжен-
ня системи.

Структура релігійної ситуації 
як складноорганізованої

системи. Мегарівень.



215

називають контролюючими параметрами36). Це означає, що будь-яка 
система підпорядкована зовнішнім умовам, які й описуються у формі так 
званих керуючих параметрів. Якщо керуючі параметри змінюються, то си-
стема може постійно пристосовуватись до нових умов. Отож, керуючими 
параметрами є ті фактори, яким підпорядкований розвиток відповідної 
системи. Вони є ревним скеровуючим чинником її розвитку. Мегарівнем 
виступають зовнішні по відношенню до системи явища, які активно впли-
вають на її розвиток. Розглядаючи ті чи інші історичні ситуації з допо-
могою синергетичної методології, ми не зводимо дослідження тільки до 
проблеми взаємовідношень порядку і хаосу та їх взаємопереходів. А й 
прагнемо зрозуміти - яким чином стирається сама різниця між цими 
аспектами реальності в релігійній ситуації як системі. Як і будь-яка інша 
відкрита система, релігійна ситуація проходить кілька етапів у своєму роз-
витку. Від порядку до хаосу, де відбувається часткова чи повна руйнація 
порядку, потім хаос і вихід із нього - власне самоорганізація, що знаменує 
собою етап нового порядку. Під хаосом пропонується розуміти пору-
шення взаємодії, взаємозв’язку та злагодженості системи на мікро-, 
макро- та мегарівні37. Це важливо, оскільки синергетична концепція ха-
осу суттєво відрізняється від інтерпретації цього поняття, зокрема, в су-
часному деконструктивізмі, де хаос абсолютизується. Суттєвим також є 
те, що народження нового порядку з хаосу не спричинюється якоюсь 
зовнішньою силою, а має спонтанний характер, саме тому синергетика 
і є теорією самоорганізації, а не організації.  

Отже, саме синергетична методологія дає змогу виокремити певні 
приховані, глибинні закономірності, які призводять до стану хаосу 
(підкреслимо - хаосу як етапу розвитку - Т.В.) в релігійній ситуації як 
системі та її складових і дозволяє дослідити їх та адекватно зрозуміти.

Якщо розглядати вплив ке-
руючих параметрів через вплив 
постмодерністських тенденцій на 
концептуальну свідомість як пара-
метр порядку, то звернемося до при-

кладу змін у богослов’ї як просування від модерну до постмодерну, вперше 
зафіксованих християнським дослідником Т.Оденом38. Він зазначав, що час 
модерну тривав 200 років, із моменту падіння Бастилії (1789) до падіння 

37Синергетичне світобачення близьке до сучасного напряму конструктивізму в епістемології теорії 
управління. Наразі зазначимо тільки, що конструктивізм – це підхід, у рамках якого вважається, що 
людина у своїх процесах сприйняття і мислення не стільки відображає навколишній світ, скільки тво-
рить, конструює його, а конструювання породжує когерентний, взаємоузгоджений світ.
38Вейз-младший Дж.Эдвард. Времена постмодерна: христианский взгляд на современную мысль и 
культуру. – Фонд «Лютеранское наследние». World Wide Printing. – 2002. – С.23.

Механізми й закономірності 
взаємодії елементів

релігійної ситуації як
складноорганізованої системи
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Берлінської стіни (1989). Євангеліст Ф.Шеффер зазначав, що західна куль-
тура пройшла низку стадій у зміні світогляду39. У ХVІІІ ст. Просвітництво 
піддало сумніву біблійний синтез, притаманний західній культурі, в ХІХ 
ст. настав час романтизму і наукового матеріалізму, відповідно ХХ ст. - це 
модернізм, а ХХІ ст. - постмодернізм. Які ж зміни видаються цікавими для 
дослідження і прогнозування? Адже в сучасний період історії місце Бога 
витісняється й людським розумом, у його намаганні вирішити існуючі 
проблеми і вибудувати світоустрій відповідно до наукової, раціональної 
істини. Віра в людський розум і заперечення надприродного почали на-
бувати найрізноманітніших форм - відбувається поляризація навко-
ло релігії, світ стає одночасно й більш релігійним і менш релігійним40, 
що збільшує хаос на мікрорівні. Але раціоналізація виявилася неспро-
можною зруйнувати головні функції релігії. Відтак, констатується 
єдність і різноманітність світу, осмислення загальних механізмів 
виникнення і розвитку нового на основі процесу самоорганізації, 
коли існують протилежні, але взаємопов’язані тенденції в розвитку 
самоорганізованого світу, які переходять одна в одну, проявляючи свій 
динамічний характер. Аналіз макрорівневого зрізу релігійної ситуації, 
представленої концептуальною релігійною свідомістю, експлікованою 
богослов’ям, неможливо здійснювати, не означивши центральне її понят-
тя - надприродне. У дослідженні ми спираємося на релігійне розуміння 
надприродного, яке вітчизняна дослідниця Т.Гаврилюк означає як 
«…визначальну ознаку істинного буття, фундаментальну основу світу, за 
якої Бог виступав творцем. В цьому сенсі надприродне… залишається… 
вершиною концептуальної системи релігії, яка не піддається остаточній 
раціоналізації й осягненню, але є визначальною щодо світу даності, а тому, 
власне, і спонукає віруючу людину до самозростання в бажанні впливати 
на реальність (унезалежнитися від неї)»41. 

В умовах стрімких змін у світі, свідками яких ми є, складно гово-
рити про стаціонарність будь-яких людиновимірних структур, про їх 
стійкість, незмінність. Стійкість, або хоча б метастабільну стійкість вар-
то шукати в динаміці, а не в непорушності в часі - так, наприклад, ве-
лосипедист утримує рівновагу за рахунок крутіння педалей. Це приклад 
стійкості динамічного типу, який становить основу сучасного уявлення 
про стійкість і розвиток, що самопідтримується. 

Для дослідження в такому контексті може бути виокремлено 

39Шеффер Ф. Он здесь, и Он не молчит. Избранное / Френсис Шеффер. – Издатель: Мирт, 2002. – 350 с.
40Келлер Т. Разум за Бога: Почему среди умных так много верующих / Тимоти Келлер; [пер. с англ. 
У.Сапциной]. – М. : Эксмо, 2012. – 416 с. 
41Гаврилюк Т.В. Людина в християнській антропології ХХ–ХІ століття / Т.В.Гаврилюк. – К.: ТОВ «НВП 
«Інтерсервіс», 2013. – 334 с.
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макрорівень, де богослов’я (концептуальна релігійність) тяжіє до рівноваги 
між такими біблійними істинами, як божественна трансцендентність і 
божественна іманентність. Взаємодія між ними - одна з головних бо-
гословських проблем, яка виступає динамічною основою стійкості 
богослов’я. У дослідженні Г.Стенлі та О.Роджера, присвяченому видат-
ним богословам XX ст., ця проблема розглянута детальніше42. Так, з од-
ного боку, Бог є трансцендентним по відношенню до цього світу, він існує 
ззовні, незалежно від цього світу («Бог на небі, а ти на землі» (Еккл. 5,1). 
А пророк бачить Господа, «що сидить на престолі високому і превозне-
сенному» (Вих. 6, 1)). А з другого боку, Бог іманентний світу, бо він зна-
ходиться у своїх творіннях, витворених за образом і подобою Божою. Зі 
слів апостола Павла, Бог «недалеко від кожного з нас: бо ми Ним живемо, 
рухаємося й існуємо» (Діян. 17, 27-28). У Старому Завіті говориться про 
Дух Божий, який покликаний підтримувати життя творіння (див. Іов 27, 
3; 33, 4; 34, 14-15; Пс.103, 29-30). Відтак саме поняття трансцендентного 
виступає демаркаційною лінією для розрізнення надприродного (Боже-
ственного) і природного. Зрозуміло, що така лінія визначається самою лю-
диною. Зі слів Т.Гаврилюк, «… така межа виявляється межею пізнавальних 
здібностей людини, можливості пояснити нею певні явища, що випадають 
із звичайної логіки перебігу подій. Отже, ця межа є людською світоглядною 
межею, тобто вона міститься в людській свідомості, притаманна людині як 
усвідомлення власної обмеженості, кінечності, недосконалості»43. 

На нашу думку, основоположним трендом у визначенні напрям-
ку змін макрорівня, що становить собою концептуальну свідомість як 
параметр порядку, - верифікованим і перспективним для дослідження 
залишається взаємодія між божественною трансцендентністю і боже-
ственною іманентністю, оскільки для богословів необхідним і визнач-
ним постає пошук такого формулювання християнського уявлення про 
природу Бога, яке, у свою чергу, врівноважувало б і утримувало б у своїй 
орбіті божественну трансцендентність й іманентність. «Однакова ува-
га до кожної з них (трансцендентності й іманентності - Т.В.) допомагає 
підтримувати необхідні відносини між богослов’ям, розумом і культурою. 
Відсутність такої рівноваги з необхідністю призведе до серйозних бого-
словських проблем»44, а відтак - до хаосу, який спричинить порушення 
взаємодії, взаємозв’язку та злагодженості релігійної ситуації на мікро-, 
макро- та мегарівні, але виведе її на етап нового порядку.

42Стенли Г. Богословие и богословы XX века / Г.Стенли, О.Роджер;  пер. с англ. – Черкассы: Коллокви-
ум, 2011. – 520 с.
43Гаврилюк Т.В. Ідея надприродного в історії та сучасності / Т.В.Гаврилюк. – К., 2008. – С.24.
44Стенли Г. Богословие и богословы XX века / Г.Стенли, О.Роджер;  пер. с англ. – Черкассы: Коллокви-
ум, 2011. – С.12.
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Звичайно, якщо виводити розуміння надприродного з релігійних 
основ, то Бог постає позамежовим, незмінним, ідеальним, вічним тощо. 
А з іншого боку, «межа» є лінією дотичності між природним і надпри-
родним, що створює оптимістичні тенденції, адже дає підстави для 
можливості трансцендування (переходу за межу), спроби яких ми 
спостерігаємо в різних релігійних практиках, які особливо актуалізуються 
і нині (від прагнення досягти стану мокші, нірвани у східних релігіях, 
духовних практик ісихазму в православ’ї, містичних з’єднань душі лю-
дини з Богом у суфійському ісламі - до «наповнення Духом Святим» і 
глосолалії в сучасних неопротестантських громадах тощо). Теоретично 
є припустимим, що трансцендування можливе в обох напрямках (при-
родне-надприродне, надприродне-природне). Різниця полягає в тому, що 
у першому напрямку, в силу обмеженості людських можливостей, транс-
цендування є складнішим, важчим, потребує допомоги з боку надприрод-
ного суб’єкта. Трансцендування ж у другому напрямку в християнському 
контексті постає в ототожненні з особою Ісуса Христа (втілений Логос) 
і є, як зазначає дослідниця християнського концепту Логосу О.Горкуша, 
«…не лише засновковим смислом загальнохристиянської парадигми, але 
й мірою та межею божественного та людського, остаточною верифікацією 
правомірності власне людських інтерпретацій надприродного та 
методологією самовизначення людини»45. 

Відомий протестантський теолог та історик християнства Е. Трьольч 
опублікував у 1910 р. нарис «Майбутні можливості християнства» (ж-л 
«Логос», заснований М.Вебером, Е.Гуссерлем, Г.Зіммелем та іншими). Він 
запитував тоді, більш як сто років тому – чи зіштовхнемося ми з нови-
ми формами релігійного життя, менш релігійним майбутнім або, мож-
ливо, розчиненням європейської культури, «яка не здатна буде ані сфор-
мувати нове релігійне життя, ані впоратися без такого»46. На противагу 
всім цим песимістичним сценаріям Е.Трьольч (про це зазначає і Х.Йоас 
у своїй доповіді, представленій 9 червня 2007 року на День Німецької 
Лютеранської Церкви) наполягав на можливості коаліції релігійних 
сил сьогодення й нових комбінаціях соціальних форм церков, сект та 
індивідуальної духовності, що цілком відповідає сьогоднішнім особли-
востям релігійного життя. За визначенням вітчизняного філософа-теолога 
М.Черенкова, «якщо християни приймуть розцерковлення і обезбоження 
як виклики своїй вірі у всемогутність Бога і любові до, здавалося б, при-

45Горкуша О.В. Роль концепту логос в загальнохристиянській парадигмі: дис. ... канд. філос. наук: 
09.00.11 / О.В.Горкуша; Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2004. - С.171.
46Troeltsch E. Die Zukunftsm6glichkeiten des Christentums // Logos 1 (1910/11). – S. 165–185.
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реченого світу, то загибель нашої цивілізації може виявитися лише тією 
можливістю, якої вдасться уникнути»47. 

Отже, сьогодні, а тим більше в майбутньому - богословам доведеть-
ся шукати основу для збереження систематичного богослов’я. Вище зга-
дуваний Т.Оден стверджує, що доба постмодерну надає класичному, ор-
тодоксальному християнству можливість повернутися в лоно суспільного 
життя. «Крах модернізму означає, що стара секулярна критика віри в над-
природне втратила свою силу. Консервативне християнство користується 
в постмодерністському суспільстві новою довірою»48.  

В умовах постмодерністської культури християни можуть поширю-
вати Євангеліє з новою силою і наполегливістю. Але, разом із тим, секуляр-
не мислення висуває власну постмодерністську альтернативу. Ці погля-
ди пропонують свою відповідь на недоліки і прогалини постмодернізму, 
«де від істини відмовляються взагалі», де інтелект змінюється волею, 
розум - емоцією, мораль - релятивізмом. А сама реальність постає 
об’єктом соціального конструювання. Всі три тенденції - розчинення 
тісно пов’язаних релігійних середовищ; вільно плаваюча релігійність і 
глобалізація християнства - порушують питання про трансляцію віри 
(іманентне - Т.В.) і про інтелектуальне усвідомлення віри (трансцендент-
не - Т.В.) в наш час49. 

Отже, макрорівень релігійної системи - концептуальний рівень 
релігійної свідомості, у його постмодерністському вияві (керуючий пара-
метр) дає можливість розвинутися як неорадикалізму, так і неоконсерватиз-
му. Що саме отримає перевагу в новому тисячолітті - ще не є зрозумілим.

Окрема людина протягом свого життя досить часто, тією чи іншою 
мірою, змінює релігійні орієнтири, що спричиняє хаос на мікрорівні. У чому 
це може виявлятися? Які ще ситуації можливі? У попередніх главах нами було 
описано таке релігійне явище як ре-індивідуалізм. Дещо спорідненим з ним 
виглядає і концепт «клаптевої релігії», який, з одного боку, позначає унікальні 
релігійні уявлення віруючого, запозичені з різних релігійних традицій і 
світоглядів, з яких останній формує власну релігійну картину світу. У тако-
му сенсі людина може залишатися, наприклад, католиком, але бути ка-
толиком на свій унікальний, індивідуальний лад, додаючи щось своє до 
католицької доктрини й релігійної практики або й відкидаючи щось50. 

47Черенков М. Будущее Реформации как Реформация будущего // IN VICTORY. – №8 (90), август 2013. 
– С.20–23.
48Вейз-младший Дж.Эдвард. Времена постмодерна: христианский взгляд на современную мысль и 
культуру. – Фонд «Лютеранское наследние». World Wide Printing. – 2002. – 240 с. – С.24.
49Йоас Х. Будущее христианства. Доклад, в сокращенной форме представленный 9 июня 2007 г. на Дне 
Немецкой Лютеранской Церкви / Х.Йоас // Социологические исследования. – 2009. – № 11. – C.- 86.
50Див дет.: Wuthnow R. After Heaven: Spirituality in America Since the 1950s / Robert Wuthnow. – Berkeley 
: University of California Press, 1998. – ix + 277 pp. – Р.2. 
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Відмінність між цими двома явищами, що маркують макрорівень і діють 
на рівні концептуальної релігійної свідомості, полягає, на нашу думку, 
в тому, що клаптева релігія має щільнішу пов’язаність із мікрорівнем - 
рівнем релігійної практики, тобто з буденним рівнем релігійної свідомості. 
З другого боку, терміном «клаптева релігія» може позначатися ситуація, 
коли представники певної релігійної традиції включають до останньої 
ритуали чи уявлення, властиві іншій, домінуючій раніше серед цих лю-
дей традиції. Цим пояснюється наявність у релігійній традиції двовір’я, 
марновір’я, які є інтерполяціями до оригінальної релігійної традиції, але 
привнесені не окремим віруючим, а внаслідок перебігу історичного про-
цесу. Деякі дослідники, що використовують термін «клаптева релігія», 
припускають, що такою завжди є народна версія релігійної традиції, а відтак - 
функціонування буденної релігійної свідомості. Наприклад, «народний» 
католицизм відрізняється від «офіційного» подібними інтерполяціями, 
що свідчать про присутність «клаптевої релігії»51. 

Отже, майбутні виклики християнству, про які говорив Е. 
Трьольч, полягали в тому, щоб пройти через антиперсоналізм, втрату ідеї 
трансцендентності, порожню суб’єктивність й індивідуалістичну, звуже-
ну духовність. Звичайно, виникає запитання - наскільки християнство 
здатне сприйняти ці виклики і чи може їм протистояти? Щоб підготувати 
ґрунт для розуміння ядра послання християнської віри, потрібно також 
використовувати інструмент і знання історії й соціальних наук, щоб спо-
чатку мати розуміння того, що таке «священне» і його присутність, що таке 
«трансцендентність», «порятунок», «пророк», «месія» і що значить «вийти 
за межі динаміки жертвоприношення приношенням Богом себе в жертву, 
яка втілилася в людині»52 - це макрорівень релігійної ситуації. 

У центрі православної теології закономірно знаходиться вчення 
про Бога та можливості його пізнання. При цьому під богопізнанням 
православні богослови розуміють весь спектр можливого безпосереднього 
і опосередкованого знання Бога. За визначенням вітчизняного дослідника 
Г.Христокіна, «негативно оцінюючи попередню схоластизовану право-
славну теологію як теоретичні «знання про Бога» (трансценденція - Т.В.), 
православні богослови прагнуть всю теологію розуміти як «знання Бога» 
(іманенція - Т.В.)53. Але чи може богослов’я  розвиватися у бік іманентності 

51Denz H. Religion, Popular Piety, Patchwork Religion / Hermann Denz // Church and Religion in 
Contemporary Europe: Results from Empirical and Comparative Research. – Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. GWV Fachverlage GmbH, 2009. – P.183.
52Йоас Х. Будущее христианства. Доклад, в сокращенной форме представленный 9 июня 2007 г. на Дне 
Немецкой Лютеранской Церкви / Х.Йоас // Социологические исследования. – 2009. – № 11. – C. 78–88.
53Христокін Г.В.Релігієзнавчий аналіз вчень про богопізнання в сучасній православній теології: авто-
реф. … канд. філос. наук: спец. 09.00.11 – релігієзнавство / Г.В.Христокін. – К., 2010. – С.4.
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Бога? Це може становити окремий напрям релігієзнавчо-богословського 
дослідження, який потребує глибокого знання предметного поля і чіткої 
постановки завдання. 

Католики й протестанти як представники консервативної західної 
традиції схильні були триматися осторонь від інноваційних впливів 
у протестантському богослов’ї. Але ми вже стали свідками того, як із 
середини ХХ ст. католицькі теологи шукають відповідь на запитан-
ня про співвідношення іманентності й трансцендентності, яке відоме у 
традиційному католицькому богослов’ї як проблема природи й благодаті.

У другій половині ХХ ст. євангельська течія у консервативно-
му протестантизмі стала ще одним учасником широких богословських 
дискусій. Кілька євангельських мислителів приєдналися до спроб пере-
осмислення християнського віровчення у зв’язку зі змінами в людському 
світогляді, що відбувся в епоху Просвітництва. Євангельське богослов’я 
внесло необхідні корективи в часом невиправдане новаторство інших. 
Вони невпинно нагадують, що богослов’я покликане спрямувати свої зу-
силля на досягнення рівноваги між іманентністю і трансцендентністю. 
При цьому вони наполегливо відстоюють авторитетність Писання. При-
хильники євангельської традиції застерігають: у пошуках нових моде-
лей і парадигм не слід віддалятися від біблійного вчення. Відтак цінність 
євангельського богослов’я полягатиме в міцній основі для богослов’я XXI ст.

Фахівець у питаннях євангельського богослов’я М.Черенков 
зазначає, що «в історії християнської церкви «закритий» і «відкритий» 
протестантизм являють собою два образи євангельської традиції, а та-
кож різні етапи соціальної еволюції євангельської церкви. Євангельське 
богослов’я як «відкрита» система характеризується акцентуванням на осо-
бистому духовному досвіді, адогматизмом, плюралізмом, христоцентриз-
мом. Основні особливості євангельського протестантизму як відкритої 
соціальної системи полягають у принципах рівності всіх перед Богом, за-
гального священства, особистого покликання кожного вірного в церков-
ному і світському житті54.

А відтак зміни у християнському богослов’ї як макрорівень 
релігійної ситуації (концептуальна релігійна свідомість) проявляють себе 
у вигляді православного консерватизму, католицького ар’єргардизму-
модернізму і протестантського контекстуалізму, або реалізму. 

У контексті зазначеного вище цікавими видаються дві моделі 
майбутніх образів світу і християнства, розглянуті М.Черенковим. Перша 
модель означена ним як «майбутнє реалістів» і тяжіє до пошукового про-

54Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм / М.Черенков. 
– К., 2008. – С.327– 328.
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гнозу, хоча й висловленого у вільному стилі, а друга модель - «майбутнє 
реформаторів», за характеристиками тяжіє до нормативного прогнозу. 
Відтак, «майбутнє реалістів» постає таким: все менше християнський 
світ; Реформація - це спосіб продовжити життя Церкві, яка все слабшає; 
динаміка розвитку богослов’я буде визначатися запеклим протистоян-
ням войовничих фундаменталістів і байдужних до своїх принципів (пост)
модерністів55. Модель «майбутнє реформаторів» це: впливове християн-
ство; Реформація – шанс оновлення всього світу; розвиток богослов’я буде 
визначатися по той бік історичних богословських суперечностей - про-
стими питаннями про суть Євангелія Христового, про природу Церкви і 
Царства56. 

Викликом для морально-
го базису християнської традиції 
став процес раціоналізації, який 
виявився не спроможним зруй-
нувати головні функції релігії. 
Фетишизація раціо, пов’язана 
з впевненістю, що реальність 

може бути перекроєною в бажаному напрямку, призвела, за тверджен-
ням В.Єленського, до наступного: «Спричинений цим процесом розквіт 
індивідуалізму й особистої автономії призвів до поширення вірувань 
Нью Ейдж в останні два десятиліття ХХ ст. Водночас традиційне хри-
стиянство прокладає шлях до більш або менш «видимих» і «привати-
зованих» форм релігії, які характеризуються наголосом на самовиразі, 
самоактуалізації та індивідуальній свободі»57. Тобто спостерігається про-
цес, коли досліджувана дисипативна структура58 - релігійна ситуація як 
система, масштабована християнством, існує за умови постійного обміну 
із середовищем енергією й інформацією. Саме за допомогою такого обміну 
вона й прагне підтримувати свою впорядкованість (низьку ентропію) - 
за рахунок посилення хаосу в зовнішньому середовищі (тобто скидан-
ня надлишкової ентропії в зовнішнє середовище). Тут ми підходимо до 
принципового питання про синтез порядку й хаосу в релігійній системі, 
оскільки її «порядок» існує лише за рахунок «хаосу», внесеного в середо-
вище. Відтак, як бачимо вище, раціоналізація, заміщення Бога людським 

55Черенков М. Будущее Реформации как Реформация будущего //  IN VICTORY. – №8 (90), август 2013. 
– С.22.
56Там само.
57Єленський В.Є. Прогноз глобальних тенденцій релігійних змін у світі ХХІ століття та їхніх імплікацій 
в українському контексті. Україна релігійна. Колективна монографія. Книга друга: Прогнози релігійних 
процесів України / В.Є.Єленський. – К., 2008. – С.320.
58Поняття дисипативної структури набуло загальнонаукового характеру. 

Обумовленість існування 
дисипативної структури 

(релігійної ситуації як
системи), постійним обміном 

із середовищем енергією
й інформацією
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розумом спричиняє хаос у середовищі - ре-індивідуалізм, автономію, по-
зацерковну релігійність тощо. 

Люди для усвідомлення сенсу свого буття намагаються 
проінтерпретувати і зрозуміти ту реальність, у якій вони перебувають. 
За визначенням католицького теолога К.Коха, «саме новочасний процес 
секуляризації нібито провокує справжнє відродження релігії у сучасних 
західноєвропейських суспільствах»59. Його характерною ознакою є поза-
церковна релігійність, або religion unchurched (за визначенням К.Коха), 
яка не вміщується у формат офіційного (дозволеного) християнства. Отже, 
можна спостерігати дві конфронтаційні тенденції: з одного боку - по-
слаблення фундаментальних християнських переконань навіть у влас-
ному середовищі, а з другого боку - постання нових форм релігії, які, за 
визначенням іншого католицького теолога В.Каспера, є розпливчастим, 
але й нерідко досить фундаменталістським постмодерном: «Мається на 
увазі більш ніж спірна, розпливчаста суміш містики (або ж того, що себе за 
неї видає), езотерики, антропософії, New Age, форм східної медитації тощо, 
яку важко збагнути і якій навряд чи можна знайти визначення. Часто ці 
течії поєднуються з екологічним і феміністичним рухами. Дискусія щодо 
деміфологізації та десакралізації, яку ми так завзято порушували в 50-х та 
60-х, для сьогоднішнього студентства є вже сивою давниною. Міфи знову 
стали вкрай актуальними»60 - людина набуває божественної природи, вона 
стає Богом, творцем свого всесвіту тощо. Ці тенденції можуть посилюва-
тися і послаблюватися, або вплітатися в тканину інших. Але такі «шляхи» 
християнства - це «хаотичні» риси всередині самої системи, які стають 
необхідною умовою її «упорядкованого» існування61. Необхідно зазначи-
ти, що навіть у періоди порядку певна частка хаосу присутня у складній 
системі різної природи і релігійної зокрема. А.Алюшин та О.Князєва за-
уважують, що «…немає абсолютного хаосу і немає абсолютного порядку. 
Коректніше було б говорити про те, що зростає міра впорядкованості (чи 
хаотичності) за певним показником за рахунок чи на противагу зниженню 
міри впорядкованості (чи хаотичності) за іншим показником»62. Більше 
того, О.Князєва і С.Курдюмов наголошують, «що для динамічного розвит-

59Кох К. Християни в Європі: нові шляхи передання віри / пер. з нім. – К  : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 
С.27–28.
60Kasper W. Zur Situation der katholischen Teologie in der Bundesrepublik Deutschland // F.Kardinal Wetter 
(Hrsg.), Kirche in Europa. – Diisseldorf, 1989. – P. 65–75.
61Дет. див.: Мантатов В.В. Устойчивое развитие мира: диалог цивилизаций востока и запада «XXI. Диа-
лог цивилизаций и устойчивое развитие». – Улан-Удэ, 2001.
62Алюшин А.Л. Темпомиры: скорость восприятия и шкалы времени / А.Л.Алюшин, Е.Н.Князева. – М. 
: Издательство ЛКИ, 2008. – 240 с. – С.33.
63Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Коэволюция сложных социальных структур: баланс доли самоор-
ганизации и хаоса [Електронний ресурс] / Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов. – Режим доступу: http://
spkurdyumov.narod.ru/KnyazevaKurdyumov11.htm
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ку складних соціальних структур необхідна певна частка хаосу…»63. Такий 
хаос є необхідним для стабільного розвитку системи. Він є запорукою її 
адаптації до змін керуючих чи контролюючих параметрів, а отже, умовою 
оновлення та подальшого сталого розвитку. 

Відомий соціолог Х.Казанова напередодні 2000 р. звернув увагу 
академічної громадськості на низку характеристик глобалізації, які варто 
враховувати у складанні прогнозів щодо майбутнього релігії. Він зазна-
чав, що, розвиваючись разом із модерністю, глобалізація розриває з вели-
кими наративами і філософіями історії, підриває гегемоністський проект 
Заходу й децентралізує світовий устрій. У цьому розумінні глобалізація - 
постмодерністський, постколоніальний і постзахідний феномен64. Однак 
точніше буде сказати, що в західноєвропейському суспільстві на зміну 
колишньому критичному до релігії марновірству прийшло марновірство, 
дружнє до релігії. Відтак, для західноєвропейського суспільства проблема 
не в альтернативі між вірою і невірою, а в більш хаотичному виборі між 
вірою та марновірством, богошануванням та ідолопоклонством. Про це 
зазначає й латиноамериканський теолог визволення Л.Бофф: «Найбільшу 
загрозу сьогодні становить не атеїзм, а ідолопоклонство: маніпулювання 
образом Божим і одомашнення тієї сили звільнення, що присутня в 
біблійному Богові»65.  

У ситуації постмодерну ми зіштовхуємося з тим, що цінності поста-
ють відносними, а реальність - це конструйований різними соціальними 
общинами соціальний продукт. Пропоновані релігійні альтернати-
ви суттєво відрізняються від звичної біблійної ортодоксії, а також від 
модерну в принципі. Бо якщо модернізм проходив під гаслом атеїзму, 
то постмодернім створює багатоманіття нових релігій, з інваріантами 
розуміння надприродного та його трансцендентно-іманентної природи. 
Т.Гаврилюк зазначає: «В релігії надприродне - продукт соціально-творчої 
діяльності людини, який має суб’єктивно-об’єктивний характер і є резуль-
татом релігійно-філософської рефлексії над сенсом життя. Ним познача-
ються ті аспекти життєдіяльності людини, які не підлягають перевірці 
сучасними науковими методами і виражають реальність, яка має у 
відношенні до природного первинну фундаментальну основу»66. У своєму 
запереченні об’єктивної істини постмодернізм може бути порівнюваним 
з індуїзмом і буддизмом, де одним із центральних вчень залишається 
вчення про ілюзорність світу, сконструйовану людським розумом. Як 
64Казанова Х. Епоха секуляризму / Х.Казанова // Український тиждень. – 2013. – № 33 (301). – С. 27.
65Boff L. Передмова до R.J.Blank, Der Aufstand des domestizierten Gottes (Munster 1988) 10. Пор. також: 
Koch К.  Krieg des Gottesbilder in den Kirchen Europas, in: K.Koch, Aufbruch statt Resignation (Zurich 1990) 
33–52. – С.30.
66Гаврилюк Т.В. Ідея надприродного в історії та сучасності / Т.В.Гаврилюк. – К., 2008.  – С. 76.
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зазначає соціолог Дж.Варна, «залишені на розсуд долі, люди здатні все 
більше і більше відходити від основних християнських поглядів. Замість 
цього вони, продовжуючи пошук істини і смислу, невідворотно стануть 
жертвами синкретизму»67. Протестантський богослов Дж.Е.Вейз, у свою 
чергу, стверджує, що «із засиллям елементів східної духовності найбільш 
привабливі аспекти християнства (які скоріше стануть елементами сти-
лю життя, а не центральними духовними принципами) будуть все більше 
поєднуватися з екзотичними атрибутами східних релігій, які зачаровують, 
привертаючи увагу. У результаті люди дійсно здатні повірити в те, що їм 
вдалося вдосконалити християнство і навіть будуть вважати себе христи-
янами, не дивлячись на свою творчу реструктуризацію віри»68. Означуючи 
ці особливості впливу постмодерну як керуючого параметру (метарівень) 
на буденну релігійну свідомість, у першу чергу ми прагнемо дослідити - як 
зміна керуючих параметрів трансформує параметри порядку, які задають 
нову поведінку елементів мікрорівня, не претендуючи на виокремлення 
означених вище характеристик як абсолютних і безперечних, діючих з од-
наковою інтенсивністю в будь-який проміжок часу.  

Емпіричні дослідження та 
приклади релігійної ситуації як 
локусу реальності дають підстави 
стверджувати, що зміна контро-
люючих параметрів (мегарівень) 
спричиняє хаос на нижчих рівнях 

релігійної ситуації як системи. Це означає, що рівновага порушується і 
релігійна ситуація як система підходить до точки біфуркації. Біфуркаційну 
точку не варто сприймати буквально як точку відліку на прямій у геометрії. 
Треба зазначити, що коли йдеться про проходження релігійною ситуацією 
як системою етапу хаосу, то це необов’язково означатиме повну руйнацію 
системи. Ця міра хаосу може бути різною в різні історичні періоди, відтак 
можна виснувати, що і оновлення релігійної ситуації як системи після про-
ходження нею хаосу може бути різним69. Цей етап можемо спостерігати 
на прикладі харизматичних неопротестантських об’єднань. Вони пройш-
ли ту біфуркаційну точку, коли саме їх існування викликало сумніви. З 

67Цит.за Вейз-младший Дж.Эдвард. Времена постмодерна: христианский взгляд на современную 
мысль и культуру / Дж.Эдвард  Вейз-младший. – М.: Фонд «Лютеранское наследние», 2002. – С.204
68Вейз-младший Дж.Эдвард. Времена постмодерна: христианский взгляд на современную мысль и 
культуру / Дж.Эдвард  Вейз-младший. – М.: Фонд «Лютеранское наследние», 2002. – 240 с.  
69Внутрішній механізм виникнення та еволюції складних структур (а це – об’єднання і роз-
пад, трансформація, добудовування тощо) зумовлюється двома протилежними началами в 
середовищі. Перший – розсіюючий фактор різноманітної природи (дифузія (розповсюдження), 
дисперсія (розсіювання, варіації)), другий – фактор нелінійного джерела різного типу – створення 
неоднорідностей у суцільному середовищі.

Зміна контролюючих 
параметрів як детермінанта 

хаосу нижчих рівнів 
релігійної ситуації як системи. 

Біфуркаційна точка.
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хаосу мікрорівня поступово викристалізовується рівень концептуальної 
релігійності - формуються доктринальні засади. Назагал проходження 
біфуркаційної точки релігійною системою може означати появу чогось но-
вого - нових утворень, нових якостей, нових змін тощо.

Запропонована модель 
концептуальної матриці релігійної 
ситуації як складноорганізованої 
системи може бути застосовною 

як методологічний інструментарій у дослідженні будь-якої релігійної 
ситуації як локусу соціальної реальності. У подальшому можливе широ-
ке застосування запропонованої методологічної стратегії для вирішення 
конкретизованих релігієзнавчо-дослідницьких завдань. 

Отже, взаємодія змін у релігійній ситуації як моделі складно-
організованої системи виглядає так: спочатку змінюються керуючі пара-
метри, у відповідь на це трансформуються параметри порядку, які задають 
нову поведінку елементів мікрорівня. Поступово змінюючись, керуючі па-
раметри здійснюють вплив на нижче розташовані рівні релігійної ситуації 
як системи, спричиняючи їх зміни. Інколи ці зміни виглядають досить 
бурхливо, кризово. Коли ці зміни мають кризовий характер, тоді гово-
рять про критичні значення керуючих параметрів (біфуркації). Поняття 
біфуркації пов’язане із принципом нестійкості системи. Вважається, що 
стан системи нестійкий, якщо будь-які відхилення від неї згодом тільки 
збільшуються. У точці нестійкості система стає відкритою, чутливою 
до впливу інших рівнів буття, отримує інформацію, раніше недоступну 
їй. Такі стани нестійкості називають точками біфуркацій і характеризу-
ють межу між новим і старим. Значення точок біфуркації полягає ще й у 
тому, що тільки в момент перебування системи в цих точках можна неси-
ловим шляхом вплинути на вибір поведінки складноорганізованої систе-
ми, якою в нашій дослідницькій парадигмі виступає релігійна ситуація. 
Креативна тріада, представлена як процес самоорганізації, народжен-
ня параметрів порядку, структур із хаосу мікрорівня виглядатиме так: 
керуючі надповільні параметри верхнього мегарівня + короткотривалі 
змінні нижчого мікрорівня = параметри порядку, структуроутворюючі 
довгоіснуючі колективні змінні нового макрорівня, а основана ідея 
самоорганізації представляється як «мега + мікро = макро new». У точці 
біфуркації макрорівень зникає, виникає прямий контакт мікро- 
і мегарівнів, що народжує макрорівень із іншими якостями. Точки біфуркації 
на мега-, макро- і мікрорівні - це кризовий період змін, трансформацій. 
Саме тут відбувається еволюційний відбір альтернатив розвитку 
макрорівня релігійної ситуації.

Креативна тріада процесу  
самоорганізації: 

мега + мікро = макро new
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Отже, розуміння релігії як «еволюціонуючої універсалії», з позицій 
практичного релігієзнавства та ґрунтування на теорії самоорганізації 
складних систем, дало змогу нам: 

- створити модель концептуальної матриці релігійної ситуації та 
відкрити певні переваги у глибшому розумінні єдності й різноманітності 
світу, осмисленні загальних механізмів виникнення і розвитку «ново-
го» на основі процесу самоорганізації релігійної ситуації як складно-
організованої системи; 

- виявити протилежні, але й взаємопов’язані тенденції в її розвит-
ку/зміні.

Створена модель модель концептуальної матриці релігійної ситуації 
як складноорганізованої системи становить собою три взаємопов’язаних 
рівні:

- мікрорівень, який складається з низки «швидких», коротко-
існуючих змінних елементів, репрезентованих буденною релігійною 
свідомістю, релігійною практикою тощо;

- макрорівень (концептуальна релігійна свідомість), довгоіснуючі 
колективні змінні елементи, які називають параметрами порядку;

- мегарівень, який складається із зовнішніх по відношенню до 
системи явищ, що активно впливають на її розвиток, т.зв. керуючі па-
раметри (контролюючі параметри). Це означає, що будь-яка система 
підпорядкована зовнішнім умовам.

Серед механізмів взаємодії елементів релігійної ситуації як 
складноорганізованої системи видокремлено:

- зв’язок між параметрами порядку і окремими частинами системи, 
який називається принципом підпорядкування (явище самоорганізації), 
експліковано, через релігійну ситуацію, як соціальний локус дійсності;

- циклічну причинність (зворотність контурних зв’язків), коли еле-
менти нижчого порядку через свою колективну поведінку створюють па-
раметри порядку;

- креативну тріаду «мега + мікро = макро new» як основну ідею 
самоорганізації, коли у точці біфуркації макрорівень зникає, виникає пря-
мий контакт мікро- і мегарівнів, що народжує макрорівень із іншими яко-
стями.

Як важливий критерій, характер відношення функцій релігії до 
об’єктивної дійсності з її зв’язками, відносинами та властивостями 
орієнтував на розуміння релігії як функціонуючої реальності. Відтак 
розуміння релігійної ситуації як системи, здатної еволюціонувати за 
віялом можливостей, визначених іманентними їй здатностями і мож-
ливостями, які реалізуються через тяжіння до мети-атрактора, дає змо-
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гу зрозуміти механізми можливого впливу на релігійну ситуацію як 
складноорганізовану систему, через її регулювання та управління різними 
методами менеджменту.

 Мал. 1. Модель концептуальної матриці релігійної ситуації 

Керуючі параметри:
Глобальні умови 

(тенденції)
Локальні 

детермінанти

  

Постмодерністські тенденції, 
інформатизація, технологізація 

суспільства, економічна, політична, 
культурно-історична сфери тощо

Соціальна, політична, державно-
конфесійна (органи державної 

влади, релігійні інституції), культурно-
історична, етно-національна, 

географічна, комунікативна сфери тощо

 

  

◀
Параметри порядку:

Концептуальна релігійна свідомість (релігійна віра,
(релігійний світогляд, релігійний досвід, релігійні 
погляди, релігійні почуття, релігійна мова тощо)

 

Масова свідомість Індивідуальна 
свідомість  

 

Мотиви, ідеї, потреби, духовні цінності, уявлення, 
емоції

  

 Фанатизм, 
толерантність, 

«етизація» релігії, 
клерикалізм, 

екстремізм тощо 
тощо 

Фанатизм, 
толерантність, 

«етизація» 
релігії, 

клерикалізм, 
екстремізм тощо

 Фанатизм, 
толерантність, 

«етизація» релігії, 
клерикалізм, 

екстремізм тощо 
тощо 

Ре-індивідуалізм, 
позацерковна 

(позаінсти
туційна) 

релігійність 
тощо

Орга
ніза
ція,

само
орга
ніза
ція ◀

◀
Орга
ніза
ція,

само
орга
ніза
ція ◀

◀

Прояви в буденній релігійній свідомості 
та в релігійній практиці

(Буденний рівень релігійної свідомості

◀

Інституційні 
форми

Індивідуальні 
форми

Відвідування богослужінь, молитви, 
участь у релігійних заходах, здійснення 

обрядів, паломництво, сповідь, піст тощо 

  

  

 

 

м
е
г
а 

 

м
а
к
р
о 

 

м
і
к
р
о 
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ГЛАВА 8.
РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Майбутнє - у сьогоденні, але майбутнє - і в минулому. 
Це ми створюємо його. 

Якщо воно погане, у цьому наша провина. 
Анатоль Франс 

Особливістю сучасного стану дослідження релігії є необхідність звер-
нення до глобальної зумовленості існуючих і потенційних релігійних змін. 
До обміну існуючими і усталеними релігійними традиціями і цінностями, 
як ми побачили це з різнорівневого аналізу, поданого в попередніх главах, 
у суспільствах додаються нові смисли і символи - ті релігійні культури 
і практики, що виникають у результаті хаотичного звернення до інших 
релігій, а також і штучно створюваних із претензією на універсальність 
тощо. Вкотре доводиться констатувати, що досить непросто передбачи-
ти, як будуть взаємодіяти з вже існуючими релігійними традиціями нові 
релігійні зразки, які пропонуються глобальними мережами. 

Наукову цікавість ста-
новить теоретичне осмислен-
ня теорії самоорганізації склад-
них людиновимірних систем із 
позицій можливості/неможливості 

управління ними. Відтак, модель релігійної ситуації, аналіз механізмів 
взаємодії її рівнів дозволяє сформулювати питання про доцільність 
і межі управління релігійною ситуацією як системою, здатною до 
самоорганізації.

У постановці питання застосування теорії самоорганізації 
в гуманітарних напрямах дослідження ми спиралися на здобут-
ки В.Буданова1, І.Добронравової2, Г.Малинецького3, І.Пригожина та 

1Буданов В.Г. Методология и принципы синергетики / В.Г.Буданов // Філософія освіти. – 2006. – № 
1(3). – С.143–173; Буданов В.Г.Методология и принципы синергетики / В.Г.Буданов // Філософія освіти. 
– 2006. – № 1 (3). – С. 143–173; Буданов В.Г.Методология синергетики в постнеклассической науке и в 
образовании / В.Г.Буданов. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 232 с.
2Добронравова І. Багатоваріантність майбутнього та людська свобода: синергетичний погляд. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah10/01.pdf 
3Малинецкий Г.Г. Моделирование в социосинергетике. Нерешенные проблемы / Г.Г.Малинецкий // Си-
нергнтическая парадигма. Социальная синергетика / Г.Г.Малинецкий. –Москва: Прогресс – Традиция, 
2009. – С. 184-211.

Проблема доцільності
і меж управління релігійною

ситуацією як системою,
здатною до самоорганізації
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І.Стенгерса4 Ф.Фукуями5, Г.Хакена6. У сфері дослідження суспільної 
моралі у світлі синергетичної парадигми цікавими і плідними виявили-
ся напрацювання Є.Бєляєвої, яка досліджує співвідношення і взаємодію 
традиційної/модерної та постмодерної моральності. Автор доводить, 
що характер і звичаї, норми і цінності, моральні принципи й ідеали, 
маючи відносну стійкість, все ж зазнають історичних метаморфоз7. 
Основні механізми еволюції системи суспільної моралі розкривають-
ся в дослідженнях В.Надурака8. Ним виснувано, що експериментування 
суб’єктами мікрорівня з різними варіантами поведінки (мутація) призво-
дить до появи кількох основних варіантів морально правильного рішення 
(конкуренція параметрів порядку на макрорівні). Коли один із патернів 
перемагає, то він стає новим параметром порядку (моральною нормою)9. 
І мораль, і релігія є формами суспільної свідомості, а відтак - це, з од-
ного боку, уможливлює екстраполяцію окремих положень синергетичної 
методології з досліджень сфери моралі для дослідження релігійної систе-
ми, а з другого, ми розглядаємо релігійну ситуацію як складну відкриту 
систему з позицій, власне, теорії самоорганізації, що й виснувано нами 
в попередній главі. Основна перевага цієї теорії вбачається у розумінні 
універсальних патернів еволюції та самоорганізації складних систем будь-
якої природи. Це дозволило нам вирішувати власні дослідницькі завдання, 
через осмислення загальних механізмів виникнення і розвитку нового на 
основі процесу самоорганізації - до створення моделі релігійної ситуації 
та осмислення цих механізмів у конкретизованій, хоч і специфічній сфері 
людського буття. Модель релігійної ситуації як самоорганізованої систе-
ми, запропонована в попередній главі, задовольняє низку таких умов:

- релігійна ситуація - це відкрита і нелінійна система;
- має багато елементів чи підсистем (взаємодія між ними завжди 

піддається малим флуктуаціям, незначним випадковим змінам); 
- система перебуває у стані нестабільності, у стані, далекому від 

рівноваги. 
Нами було обґрунтовано, розглянуто, схематизовано і «вписано» 

релігійний комплекс у модель релігійної ситуації як складну нелінійну си-

4Пригожин И. Порядок из хаоса / И.Пригожин, И.Стенгерс. – Москва: Прогресс, 1986. – 432 с.
5Фукуяма Ф. Конец истории? / Ф.Фукуяма // Вопросы филисофии. – 1990. – № 3. – С. 134–148.
6Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/Haken7.htm; Хакен Г. Основные понятия синергетики / Г.Хакен // 
Синергетическая парадигма / Г.Хакен. – Москва: Прогресс – Традиция, 2000. – С.28-55.
7Беляева Е.В. Метаморфозы нравственности: динамика исторических систем нравственности / 
Е.В.Беляева. – Минск : Экономпресс, 2007. – 464 с.
8Надурак В.В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід : [моногр.] / Віталій Надурак. – Івано-
Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 
2014. – 230 с.
9Там само.
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стему, здатну до самоорганізації. Але складність поведінки змодельованої 
системи пов’язана не тільки з кількістю елементів, що до неї входять (ко-
жен із рівнів містить цілу низку взаємодіючих елементів), а й складністю 
взаємовідносин між ними, що призводить до виникнення нових емер-
джентних (від англ. еmergent - несподівано з’являється, раптово спливає) 
властивостей на макрорівні системи (концептуальна релігійна свідомість)10.

Нагадаємо, що елементи такого рівня називають ще параметрами 
порядку - це довгоіснуючі колективні змінні11, які повільно зазнають змін 
і визначають поведінку елементів системи на мікрорівні, синхронізуючи 
їх. Тобто дії, що здійснюють суб’єкти у сфері релігійної діяльності - на 
повсякденному рівні, визначені релігійною свідомістю, її концептуальним 
осмисленим - релігійна свідомість неначе підпорядковує собі дії суб’єктів. 

Особливістю сучасного стану 
дослідження релігії є необхідність 
звернення до зумовленості 
існуючих і потенційних релігійних 
змін - довгоіснуючих колек-
тивних змінних12, які повільно 

піддаються змінам і визначають поведінку елементів системи на 
мікрорівні, синхронізуючи їх. Довгоіснуючими колективними змінними 
у структурі релігійної системи означені такі глобальні умови (тенденції), 
як постмодернізм, інформатизація та технологізація суспільства, 
віртуалізація та мультиплікація реальностей, економічна, політична, 
культурно-історична сфери тощо. 

У вітчизняному релігієзнавстві дослідженню цих тенденцій та їх 
впливу на релігію, але ґрунтованих на принципово інших методологічних 
засадах, присвячена ціла низка фундаментальних праць, виконаних у різні 
роки науковим колективом Відділення релігієзнавства13, а також окремі 

10Емерджентність – це результат виникнення між елементами системи так званих синергетичних зв’язків, 
які збільшують загальний ефект, аніж сума ефектів окремо взятих незалежних елементів системи.  
11Параметри порядку підпорядковують поведінку окремих елементів системи – в чому й виявляється 
введений Хакеном принцип підпорядкування.
12Параметри порядку підпорядковують поведінку окремих елементів системи.
13Християнство доби постмодерну. Колективна монографія // Українське релігієзнавство. – К., 2005. 
– №3 (35). – 309 с.; Релігійна свобода: Релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, 
правові та конфесійні аспекти. Науковий щорічник / За заг. ред. А.Колодного, О.Сагана, Л.Филипович, 
М.Бабія. – Вип. 13. – К., 2008. – 332 с.; Релігія-світ-Україна. Колективна монографія в 3-х книгах. Книга 
І: Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу // Українське релігієзнавство. – К., 2010; Україна 
релігійна : в 2-х кн. / За ред. А.Колодного: «Стан релігійного життя України», «Прогнози релігійного 
життя України». – К., 2008;  Інституційні процеси конфесійного життя світу й України. Колективна 
монографія / За ред. А.Колодного. – К. : УАР, 2015. – 384 с.; Християнство і проблеми сучасності : на-
уковий збірник : до 200-річчя Різдва Христового / Укр. асоц. релігієзнавців, Держ. комітет України 
у справах релігій, Відділ. релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України ; [редкол. 
А.М.Колодний [та ін.]]. – Київ : [б. в.], 2000. – 218 с.

Дослідження довгоіснуючих 
колективних змінних

як особливість сучасного
стану дослідження релігії

в українському релігієзнавстві
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вагомі дослідження вітчизняних релігієзнавців, здійснені у конфесійному 
вимірі: найдинамічніших у своїх змінах протестантів досліджували 
В.Докаш14, О.Спис15, В.Черенков16 та ін.; основні тенденції в православ’ї 
висвітлені в роботах О.Сагана17, А.Колодного18, С.Здіорука19 та ін.; експерта-
ми в дослідженні католицизму є П.Яроцький20, О.Недавня21, Е.Бистрицька22 
та ін.; іслам в Україні та світі в різні роки досліджували А.Арістова23, 
М.Кирюшко24, В.Саган25, М.Якубович26, Д.Шестопалець27 та ін.; досліджен-
ню окремих аспектів релігійної сучасності, зокрема дослідженню феномену 
релігії, основних тенденцій у його функціональності, а також релігійного 
сьогодення й духовності сучасного українця, його релігійності присвячені 
праці А.Колодного й Л.Филипович28, Н.Гаврілової29 та ін.; релігійні 
конфлікти в сучасному світі проаналізовані в праці А.Арістової30; розроб-

14Докаш В.І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації. – К.–Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 544с.
15Спис О. Соціально-політичні і соціокультурні імплікації пізнього протестантизму в процесі 
трансформації українського суспільства : дис… канд. філос. наук: 09.00.11 / Ольга Анатоліївна Спис. – 
К., 2007. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 195-219.
16Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм. – К., 2008. 
– С.492.
17Саган О.Н. Вселенське православ'я: суть, історія, сучасний стан  / Олександр Назарович Саган. –  К. 
: Світ знань, 2004. – 910 с.
18Колодний А.М. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки і прогнози (тематична  збірка вибра-
них статей і тез). – К., 2009. – 450 с.
19Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття : моногр. – К. : Знання 
України, 2005. – 552 с.
20Яроцький П. Православно-католицький діалог: еклезіологічний і сотеріологічний дискурс / П. 
Яроцький // Україна і Ватикан: серія зб. наук. праць ; за заг. ред. А.Колодного (гол. ред.), О.Реєнта, 
П.Яроцького [та ін.]. – Івано-Франківськ; Київ, 2008. – Вип. 1: Українсько-ватиканські відносини в 
контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 148–158.
21Недавня О.В. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців : 
моногр. / О.В.Недавня. – К. : Український видавничий консорціум, 2011. – 600 с.
22Бистрицька Е. В. Східна політика Ватикану у контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР 
(1878–1964 рр.) : моногр. / Елла Володимирівна Бистрицька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 
2009. – 416 с.
23Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози. Колективна монографія / А.Арістова, 
С.Здіорук, М.Бутиріна та ін.; [за ред. А.Арістової]. – К.: УАР, 2011. – 201 с.
24Кирюшко М.І. Іслам в Криму: релігіійно-національна самоідентифікація кримськотатарського на-
роду: Моногр. / М.І.Кирюшко, О.Є.Бойцова; Ін-т політ. і етнонац. дослідж.К., 2005. – 300 с.
25Саган О.Н. Православ’я й іслам: До проблеми богословського діалогу/ О.Н.Саган // Українське 
релігієзнавство. – 2004. - №3-4 – С.196-202. 
26Якубович М. Іслам в Україні: історія і сучасність / М.Якубович – К., 2016 – 262 с.
27Шестопалець Д. В. Іслам як соціальний феномен: до питання функціональності / Д.В.Шестопалець // 
Сходознавство. - 2015. - № 70. - С. 184-192.
28Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – К. : Логос, 1996 
– 182 с.; Колодний А.М. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – К. : Світ 
знань, 1999. – 52 с.; Колодний А.М. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки і прогнози (тематич-
на  збірка вибраних статей і тез). – К., 2009. – 450 с.; 130. Филипович Л.О. Культура релігійного життя. 
Вибрані праці / За упор. Л.Филипович та ред. А.Колодного. – К. : УАР, 2016. – 584 с.
29Гаврілова Н.С. Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму 
(на матеріалах України): дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Н.С.Гаврілова; Інститут філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2007. – 192 с.
30Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання : моногр. 
– К. : НТУ, 2007. – 336 с.
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ка лінгвістичного релігієзнавства, семіотики культури, теорії комунікації, 
герменевтики репрезентовано працями І.Богачевської31, теоретичні 
аспекти релігійної віри розкриваються в працях О.Предко32, сучасна хри-
стиянська антропологія як виклик постмодерної культури була об’єктом 
дослідження Т.Гаврилюк33, питання свободи совісті, церкви, релігійності 
в українському суспільстві періоду незалежності розкрито в монографії 
В.Климова34. Вказаними працями не обмежується широкий спектр 
релігієзнавчих досліджень із вказаної тематики - питання модерного 
релігійного буття у світі й Україні є вкрай актуальним і постає об’єктом 
релігієзнавчих рефлексій вчених різних релігієзнавчих шкіл. Адже сучас-
на релігійність є неоднозначною, неоднорідною, незавершеною, а також 
поліконфесійною і мультифункціональною, характеризується певною 
невідповідністю між кількісними показниками і якісним наповненням. 

У главі 7 ми розглянули макрорівень релігійної ситуації як системи, 
який становить собою параметри порядку і представлений у схемі концеп-
туальною релігійною свідомістю, що включає низку її складових: релігійну 
віру, релігійну картину світу, релігійні погляди, релігійні почуття тощо, 
що, у свою чергу, відображає духовну складову структури релігійного ком-
плексу. Користуючись у дослідженні соціологічними даними з визначення 
рівня і характеру релігійності як світового, так і українського суспільства 
та послуговуючись такими релігієзнавчими категоріями як «релігійність» 
і «релігійна свідомість», звернемо увагу на їх специфіку, застосовуючи їх 
операціоналізаційно в нашому дослідженні. Як вже зазначалося вище, 

релігійна свідомість є структурним 
елементом релігії й водночас постає 
складовою релігійності. Незважаю-
чи на те, що деякими дослідниками 
й досі не розрізняються ці поняття, 

зауважимо, що, за словами вітчизняної дослідниці молодіжної релігійності 
Н.Гаврілової: «На відміну від релігійної свідомості релігійність - це 
категорія, що окреслює усю палітру характеристик засвоєння індивідом та 

31Богачевская И. В. Язык религии в контексте национального самосознания / И.В.Богачевская. – 
Киев, 1999. – 180 с.; Богачевська І. Християнська наративна традиція: методологія філософсько-
релігієзнавчого дослідження / І.Богачевська. – К.: Світ знань, 2005. – 235 с.
32Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри : моногр. / О.І.Предко. – К. : Центр 
учбової літератури, 2005. – 278 с.; Предко О. І. Релігійна віра: сенсожиттєвий потенціал / О.І.Предко 
// Дні науки філософського факультету 2012. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет», 2012. – С. 99–101.
33Гаврилюк Т.В. Людина в християнській антропології ХХ-ХІ століття. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 
2013. – 334 с.
34Климов В. Свобода совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності. – 
К. : Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, 2009. – 370 с.

Операціоналізаційність
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«релігійність» і «релігійна 
свідомість»
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групою релігійних ідей, цінностей та норм, що в свою чергу детермінують 
поведінку віруючих. Сама категорія «релігійність» є багатогранною і 
включає цілу низку складових, визначаючи ставлення віруючого до на-
вколишнього світу, окреслюючи характер та ступінь засвоєння релігійних 
ідей та норм, а також їхній вплив на поведінку індивіда і спільноти»35. 
Відтак під релігійністю слід розуміти «такий якісний вияв релігійної 
свідомості, що вказує на певну ступінь зв’язку і належності індивіда 
до надприродного, потойбічного, трансцендентного, який сформував-
ся на основі пережитого релігійного досвіду і реалізується в релігійній 
діяльності»36. На відміну від поняття «релігія», яке фіксує взаємозв’язок 
і взаємозумовленість існуючих всередині системи елементів, наявність 
суспільної підсистеми - релігійних інститутів, груп, спільнот, об’єднань, 
релігійних відносин і релігійної свідомості, поняття «релігійність» 
передбачає, що «в суспільстві є кому бути релігійними, є кому виявля-
ти релігійність, заявляти про неї»37. Відтак, будуючи висновки даного 
дослідження, ми працюємо у ключі другої «посткласичної» концепції 
релігійної свідомості, яку характеризує підвищена увага до особливо-
стей конкретної релігії і де основним критерієм релігійної свідомості 
вважається відповідна самоідентифікація особистості. Звичайно ж, 
сама по собі самоідентифікація автоматично не передбачає, що конкретна 
людина поділяє певні релігійні переконання і бере участь у релігійному 
житті громади. Особистий вибір певної позиції для самоідентифікації сту-
пеня власної релігійності не може прийматися як абсолютний критерій. 
Тут наявність релігійної свідомості оцінюється в позитивістському ключі, 
з погляду виконання чи невиконання віруючим певного комплексу норм і 
правил мислення й поводження. Але соціологічні дослідження виходять, 
на нашу думку, саме з таких позицій у більшості репрезентованих нами 
показників і ґрунтованих на них висновках.

Нетрадиційна релігійність як один із чинників, що активно вплітається 
в тканину релігійного життя, пов’язується з релігійно-світоглядними вчен-
нями, історично не успадкованими певним етносом від попередніх епох, 
не притаманними його релігійній духовності, не укоріненими культурно, 
побутово, ментально тощо. З іншого боку, за визначенням білоруського 
дослідника нетрадиційної релігійності В.Мартиновича, «нетрадиційна 

35Гаврілова Н.С. Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на 
матеріалах України) : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України. – К., 2007. – С.22.
36Академічне релігієзнавство / за ред. А.Колодного. – К.: Світ знань, 2000.– С.520.
37Гаврілова Н.С. Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на 
матеріалах України) : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН 
України. – К., 2007. – С.27.
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релігійність існувала завжди, маючи єдину універсальну причину появи, 
незалежно від безкінечних видимостей її формальних модифікацій»38. Ця 
«єдина універсальна причина» узгоджується з теорією самоорганізації 
складних людиновимірних систем, прикладом якої стала модель релігійної 
ситуації. Нетрадиційна релігійність здатна відтворювати саму себе, при-
стосовуватися до зовнішнього середовища, долати ентропійні тенденції, 
самоорганізовуватися з нуля і створювати багатоманіття релігійних угру-
повань, відмінних за своїми віроповчальними особливостями і релігійною 
практикою, структурною організацією і функціональними проявами 
включеності в життєдіяльність суспільства (а чи ж навпаки - методики 
ескапізму) тощо.

Концептуальна релігійна свідомість як параметр порядку формується 
під впливом керуючих параметрів (мега-рівня), процесів організації та 
самоорганізації макро- і мікрорівнів. А відтак характеризується супе-
речливим дуалізмом, який «проявляється, з одного боку, у відкритості, 
адогматичності, демократичності, синкретизмі, толерантності, 
лояльності, приватизації тощо, а з другого - у духовній ентропії, 
еклектиці, невизначеності, фрагментарності, популізмі, конформізмі, 
обрядовірстві, прагматизації тощо»39. Відомий соціолог Х.Казанова, 
подаючи власний погляд на секуляризацію та приватизацію релігії, та-
кож вказує на паралельність процесів у релігії. У своїй статті «Приватні 
та публічні релігії» автор говорить про приватизацію релігії як усталення 
принципів модерності, водночас в іншій праці вказуючи на паралельний 
процес «деприватизації» релігії, означуючи її як парадокс сучасності, осо-
бливо в західних суспільствах, де відбувається переосмислення публічних 
релігій40. 

Звичайно, і на цьому вар-
то наголосити - неможливо про-
стежити рух кожного елементу 
макрорівня релігійної ситуації 
як системи. Спробуємо редуку-
вати цю складність, звернувшись 

до теорії професора С.Райса, згідно з якою релігія - це лише намаган-
ня задовольнити шістнадцять основних людських бажань. Відтак, із цієї 
позиції мета-еталон, до якої тяжіє релігійна ситуація як система, здат-

38Мартинович, В. А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция. Материалы к изучению не-
традиционной религиозности. Т. 1 / В. А.Мартинович. — Минск : Минская духовная академия, 2015. – С.8.
39Яворський М.В. Релігійність в українському соціумі: сучасний стан / М.В.Яворський  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=2778&chapter=1 
40Казанова Х.  Религия: между публичным и частным / Х.Казанова. -  [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://religions.am/wp-content/uploads/2017/04/Religion-between-public-and-private.pdf  

Задоволення основних
людських бажань як

мета-еталон релігійної 
ситуації як системи, здатної до 

самоорганізації. Теорія С.Райса 
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на до самоорганізації, - це утвердження деякої релігійної істини, через 
реалізацію іманентних їй здатностей і можливостей задовольняти життєві 
потреби людини. Саме цим прагненням вчений пояснює суперечливість 
релігій і конфесійну різноманітність - стремлінням відповідати на запи-
ти якомога більшої кількості людей41. «Неважливо, існує Бог чи ні, тому 
що релігійна віра спрямована на задоволення основних бажань людини, 
- пояснює вчений. - Припустимо, ви вирішили створити власну релігію. 
Якщо ви будете вчити наближатися до Бога через медитацію й научіння 
(з рос. – научение), то ви не залучите екстравертів, а якщо навпаки - то 
з вами не буде інтровертів. Вам потрібна релігія, цікава для всіх людей»42. 
Або ж наступне його твердження: «Якщо ви амбіційна людина, то вас при-
ваблюють досягнення. Бог розглядається як творець Всесвіту - кінцеве 
максимальне досягнення, що вас і приваблює, нехай і на підсвідомому 
рівні. Якщо ви за справедливість, то вас привабить Бог, який вшановує 
всіх за заслугами. Якщо ви за мир, то вам ближче ідея підставляння іншої 
щоки ворогу. Релігії суперечливі, щоб відповідати запитам кожного»43.

Для формулювання адекватної теорії мотивації С.Райс праг-
не поєднати досягнення психології (в основному методики) і філософії 
(смислові концепції). Для нас такий підхід є цікавим із двох позицій: 
по-перше, теорія мотивації подається як перша і єдина класифікація 
універсальних цілей, виведена емпірично-дослідним шляхом (йдеться про 
те, що протестовано близько 500 тисяч осіб, які презентують 270 релігій у 
різних країнах); по-друге, розгляд цієї теорії допоможе глибше зрозуміти 
взаємодію мікрорівня і макрорівня в релігійній ситуації як системі, здатній 
до самоорганізації, де мотиви (серед іншого) репрезентують мікрорівень.

За визначенням С.Райса, основні людські потреби, на задоволення 
яких повинна бути спрямована будь-яка релігія, це: цікавість, визнання, 
родина (сім’я), слава, ідеалізм, незалежність, порядок, фізична активність, 
сила, романтика, економія, соціальний контакт, їжа, статус, спокій і по-
мста44. У характеристиці цих потреб дослідник використовує таке понят-
тя як «ефект самообіймання» - кожна людина підсвідомо вважає, що всі 
інші влаштовані так само, як і вона, а відтак добро для іншого мислиться 
за аналогією добра для себе. Отже, потреби як елементи мікрорівня здатні 

41Reiss S. Who Am I?: The 16 Basic Desires That Motivate Our Behavior and Define Our Personality Hardcover 
– August 7, 2000. – Jeremy P. Tarcher / Putnama member of Penguin Putnam Inc., 375 Hudson Street, New 
York, NY 10014, U.S.A. – 280 р.
42Райсс С. 16 стремлений к Богу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sci-tech.club/
science/692-uchenye-obyasnili-pochemu-lyudi-veryat-v-boga.html
43Там само.
44Там само.
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впливати на макрорівень - тобто концептуальну релігійну свідомість і ма-
ють таку характеристику:

- визнання - потреба у схваленні, приєднанні до групи. Ця ж по-
треба виражається в бажанні бути улюбленим. При сильному прояві 
спонукає людей уникати уваги, критики й публічних виступів та виконан-
ня важких завдань; пов’язана із самооцінкою й почуттям власної гідності. 
Ефект самообіймання для цієї потреби проявляється в тому, що людина із 
сильно вираженою потребою у визнанні сприймає себе як ненав’язливу, а 
зі слабкою - як впевнену. Інша ж, тобто людина із вираженою відмінною 
потребою у визнанні, буде сприйматися нами як занадто вразлива або, на-
впаки, самовдоволена;

- цікавість, або допитливість - потреба у навчанні, спрага до знань. 
С.Райс наголошує, що це не інтелект (здатність до пізнання речей), а те, 
які емоції індивід отримує від процесу пізнання. Тобто можна проявляти 
цікавість, допитливість, але не любити інтелектуальні ігри (шахи, бридж), 
оскільки вони не пов’язані з пошуком істини. Допитливі люди частіше 
інших ставлять запитання. Ефект самообіймання проявляється так: я (ро-
зумний/практичний), інший (простуватий/зануда); 

- їжа - потреба у харчуванні. Також застільні звичаї й полювання. 
Ефект самообіймання: я (гурман/розсудливий), інший (обмежуючий себе/
ненажера);

- сім’я - потреба ростити дітей, материнські й батьківські 
інстинкти. Ефект самообіймання: я (відповідальний/незалежний), інший 
(егоїстичний/домосід);

- честь - потреба у вірності цінностям етнічної групи, клану й 
батьків. Пов’язана з патріотизмом. Ефект самообіймання: я (принципо-
вий/раціональний), інший (безчесний/ханжа); 

- ідеалізм - потреба у соціальній справедливості й рівності. 
Викликає інтерес до добродійності й політики. Ефект самообіймання: я 
(жалісливий, слушний/реаліст), інший (цинік/мрійник);

- незалежність - потреба у свободі й самовизначенні, а також у 
прагненні покладатися на свої сили. Ефект самообіймання: я (незалежний, 
самостійний/відданий), інший (незрілий/упертий);

- порядок - потреба в передбачуваному й організованому оточенні, 
у чистоті. «Кожній людині властивий свій рівень порядку як найбільш 
комфортний і прийнятний». Ефект самообіймання: я (організований/
гнучкий), інший (неохайний/педант, перфекціоніст);

- фізична активність - потреба вправлятися. Люди, які займають-
ся спортом, тією чи іншою мірою роблять це для користі й для задово-
лення. Ефект самообіймання: я (активний/спокійний), інший (ледачий, 
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фізкультурник);
- влада - потреба прояву волі, бажання впливати на інших людей, 

досягати успіху. Честолюбство, домінування. Ефект самообіймання: я 
(лідер/прихильний до людей), інший (ледачий/владний);

- романтика - потреба у фізичній близькості й одночасно - 
в естетиці. Ефект самообіймання: я (чуттєвий/аскетичний), інший 
(фригідний/гедоніст);

- бережливість - потреба збирання, накопичування. Пов’язана 
з такими якостями як скнарість, марнотратність і схильність до 
колекціонування. Ефект самообіймання: я (ощадливий/насолоджуюся 
життям), інший (марнотратний/скнара);

- спілкування - потреба у спілкуванні й друзях (рівних відносинах). 
Ефект самообіймання: я (відкритий/серйозний), інший (замкнений/по-
верхневий);

- статус - потреба у соціальному стані/важливості, увага до 
репутації й справленого враження, до титулів, нагород, престижу й спо-
живання всього premium-класу. Високий або низький рівень цієї потре-
би відображає одночасно самооцінку та сприйняття навколишніх. Ефект 
самообіймання: я (еліта/неупереджений), інший (незначний/сноб);

- спокій - потреба у безпеці, емоційному комфорті. Ця потреба 
тісно пов’язана з інтенсивністю переживання болі, стресу й страху. Ефект 
самообіймання: я (обережний/сміливий), інший (авантюрний/боязкий);

- помста - потреба давати відсіч, змагатися й перемагати. 
Пов’язана із гнівом і ненавистю. Ефект самообіймання: я (переможець/
безконфліктний), інший (пасивний/агресивний)45.

Саме ефект самообіймання у визначених потребах С.Райс 
вважає причинною значних конфліктів між людьми. Їх релігійну 
аргументацію ми вже виклали в попередній главі. За Н.Вінером46, будь-
яка складноорганізована система має мету існування - мету-еталон. 
Відтак для релігійної ситуації як для складноорганізованої системи також 
існує певна мета-еталон, оскільки в соціальному локусі дійсності кож-
на конфесія, релігійна організація, релігія в цілому прагне утвердження 
власної релігійної істини, збільшення кількості послідовників, розширен-
ня сфер впливу тощо.

Розгляд теорії С.Райса дозволяє припускати, що досягнення 

45Reiss S. Who Am I?: The 16 Basic Desires That Motivate Our Behavior and Define Our Personality Hardcover. 
– August 7, 2000. – Jeremy P. Tarcher / Putnama member of Penguin Putnam Inc., 375 Hudson Street, New 
York, NY 10014, U.S.A. – 280 р.
46Американський математик-теоретик, прикладний математик, творець основ кібернетики та теорії 
управління (науки про принципи і методи управління різними системами, процесами і об’єктами. Те-
оретичною базою теорії керування є кібернетика і теорія інформації.
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цієї мети-еталону може відбуватися через задоволення тих основних 
шістнадцяти потреб, які були розглянуті. При цьому від мети-еталона 
(реальної або уявлюваної) будь-яка система одержує коригувальні сигна-
ли, що дозволяють їй не збитися «з курсу». Це коригування здійснюється 
за рахунок контурних зв’язків, механізм яких розглянуто у попередній 
главі, а ми лише наведемо приклад, який ілюструє цей механізм. Так, 

автопілот літака, звіряючись із 
гірокомпасом, витримує курс і 
висоту польоту літака, незважа-
ючи на повітряні ями й пориви 
вітру. У теорії самоорганізації цю 

роль виконують атрактори. Поняття «атрактор»47 пов’язане з одним із 
принципів синергетики - гомеостатичністю, тобто підтримкою програ-
ми функціонування системи в певних рамках, що дозволяє їй рухатися до 
своєї мети. Мету-програму поведінки системи у стані гомеостазу назива-
ють атрактором (притягувачем), яким і описують фінальну поведінку си-
стеми, а область притягування атрактора називається басейном48. Відтак 
і релігійна ситуація як система, що самоорганізується, підтримує власну 
гомеостатичність через взаємопов’язаність запитів та власних іманентних 
здатностей, яка, зрештою, спрямовує всю систему до мети-атрактора.

У низці різних дослідницьких стратегій, використовуваних у 
цій праці, необхідно згадати концепцію автопоезису, орієнтовану на 
дослідження операціонально замкнутих самовідтворюваних систем, 
оскільки: «В контексті постнекласичної міждисциплінарності найбільш 
значущою виявляється взаємодія соціо-гуманітарного і природничо-нау-
кового знання, в результаті чого виникають нові образи реальності і мето-
ди описання, які, в свою чергу, формують нові світоглядні перспективи»49. 
До теорії автопоезису У.Матурани та Ф.Варели (разом із візіонерськими 
прозріннями Грегорі Бейтсона, «системним баченням життя» Фрітьора 
Капри та П’єра Луїджі Луізі) як до альтернативної філософії «нового 
Просвітництва» звертаються у своїх новітніх розробках члени Римського 
клубу50. 

Концепція автопоезису була розроблена на початку 70-х років XX 
ст. нейробіологами Умберто Матураною та Франсіско Вареллою, з метою 

47Атрактор –  (з англ. attract — притягати) – стан, до якого прагне процес, що розгортаається.
48Добронравова И. Причинность в синергетике: спонтанное возникновение действующей причины. // 
Cпонтанность и детерминизм. М., 2006. - С.212-224.; Аршинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика - эволю-
ционный аспект // Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. М., 1994. С. 235-236 та ін.
49Москалев И. Концепция автопоэзиса в современном научном познании : автореферат дис. ... канди-
дата философских наук : 09.00.08 / И.Москалев. - Москва, 2001. - 32 с. 
50Юбилейный доклад Римского клуба: «Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!» [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу:  http://hvylya.net/analytics/geopolitics/yubileynyiy-doklad-rimskogo-kluba-
staryiy-mir-obrechen-novyiy-mir-neizbezhen.html 

Поняття «атрактор». 
Гомеостатичність як

програма функціонування 
складноорганізованої системи
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описати феномен життя як явища, 
властивого відкритим самопонов-
люваним системам51. Будь-який 
опис живої системи можливий 
тільки з погляду живої системи, якою 

є й сам спостерігач, а отже, вже не можна говорити про спостерігача як про 
абстрактний конструкт або трансцендентальну сутність. В автопоетичній 
концепції спостерігач (людина) - це складна система, яка здатна не тільки 
до самовідтворення й поновлення, а й до самореферентності, працюючи із 
власними описами як із незалежними сутностями. Структура пізнавальних 
відносин, у які вступає людина, визначається відкритістю її когнітивного 
простору. За словами І.Москальова щодо складності й різноманітності/
варіативності когнітивних систем, то «це - здатність змінювати свої 
граничні умови й інструменти розрізнення таким чином, щоб зберігати 
безперервність процесів самов ідтворювання/автопоезсу системи як 
цілісності в межах своєї екзистенції»52. Тобто складні когнітивні системи 
- це системи, які навчаються, що й проявляється в здатності робити вис-
новки з минулого, закріплювати позитивний досвід53. 

Відкритість релігійної ситуації як системи, її здатність до 
самоорганізації створюють можливість її регулювання різними методами 
менеджменту. Але з іншого боку - це робить не завжди передбачуваним її 
розвиток, що ускладнює завдання її прогнозування і особливо регулюван-
ня й управління. 

Згідно з теорією У.Матурани та Ф.Варели, управляти живою систе-
мою неможливо, можна лише здійснювати на неї збурюючий вплив. Теорія 
самоорганізації складних систем суголосна такому підходу, відмінному 
лише в тому, що для системи, здатної до самоорганізації, існує її влас-

51Матурана У., Варела Ф. Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. – М., 2001.
52Москалев И.Е. Управление будущим в контуре социальной реальности [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://spkurdyumov.ru/forecasting/upravlenie-budushhim/
53Цікаво, що навчатися може не тільки людина, до самонавчання здатні також релігійні інститути. 
Зокрема, системи ініціатив спонукають їхніх членів створювати, здобувати й поширювати знан-
ня і цінності для блага свого інституту. У цьому контексті можна як приклад навести результати 
емпіричних досліджень діяльності харизматичних угруповань. Форми їх диференціального служіння 
спрямовані на найбільшу включеність людини в розбудову даного релігійного інституту, найповнішу 
включеність в євангелізаційну діяльність із врахуванням низки показників – віку, статі, особистих 
уподобань тощо. Тобто таким чином створюються моделі соціальної поведінки, які самі по собі впли-
вають на членів харизматичної громади і розбудовують оточення й інституціональну харизматичну 
культуру. Ще один аспект самонавчання релігійних інститутів реалізується через активну взаємодію з 
державою. Наприклад, невиправдана критика, нападки, звинувачення тощо – спонукають шукати дієві 
механізми захисту. У протистоянні зі ЗМІ – відточується аргументація, створюються нові підрозділи 
в релігійній структурі, які відповідають за зв’язки з громадськістю тощо, створюються юридичні осе-
редки, здатні подати позов, відповісти на звинувачення тощо.

Концепція автопоезису
У.Матурани та Ф.Варели

в контексті розуміння теорії 
самоорганізації
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ний спектр еволюційних шляхів, а тому зовнішнє змушення її до змін, 
не притаманних спектру її еволюційних шляхів - не матиме успіху. Така 
«збуджуюча» дія по відношенню до релігійної ситуації як складної систе-
ми може здійснюватися через управління (менеджмент), який враховува-
тиме такий спектр можливих еволюційних шляхів. 

Насамперед виникає пи-
тання щодо можливості самого 
управління релігійною ситуацією. 
Загалом управління - «це діяння, 

яке призводить до змін стану якогось об’єкта; вплив на об’єкт, систе-
му, процес тощо з метою збереження їх сталості або переведення з од-
ного стану в інший відповідно до встановленої мети»54. До основних 
функцій управління (крім організації, мотивації та контролю) належить і 
функція планування. Планування, у свою чергу - це «визначення цілей та 
шляхів їх досягнення; наукове передбачення майбутнього розвитку, його 
результатів, соціальних та інших наслідків»55. Оскільки до підфункцій пла-
нування належать прогнозування й моделювання (розроблення та аналіз 
альтернатив) та програмування (розроблення планів дій), то їх результую-
чою повинні бути плани й система планованих показників.

Як управляти релігійними ситуаціями як системами, що розвива-
ються в режимі самоорганізації? Відповідь на ці питання може бути закла-
дена у двох площинах: 1) знання законів самоорганізації дозволяє втру-
чатися в діяльність систем і певним чином впливати на них, управляти, 
регулювати; 2) процес управління в режимі самоорганізації зводиться 
до виявлення закономірностей, властивих самим системам еволюційних 
змін, і їх руху за заданими траєкторіями. Постановка таких дослідницьких 
завдань уможливлюється через розуміння механізмів виникнення і роз-
витку нового на основі процесу самоорганізації релігійної ситуації як 
складноорганізованої системи. Тому в дослідженні актуалізовано роз-
робку моделі релігійної ситуації, розгляд і аналіз механізмів взаємодії її 
рівнів, новітні концептуальні підходи у вивченні складних людиновимірних 
систем.

Розгляд можливості управління релігійною ситуацією необхідно 
почати з точки відліку, яка поєднує в собі два взаємодіючих види цілей 
управління: 1) врахування мети-еталону самоорганізації, тобто власних 
цілей релігійної ситуації як системи; 2) врахування управлінських цілей 

54Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-
ред. колегія : Ю.В.Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / 
наук.-ред. колегія : В.М.Князєв (співголова), І.В.Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 748 с. С. 675.
55Там само.

Поняття «управління». 
Можливості управління 

релігійною ситуацією
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ймовірного суб’єкта управління. Можна виокремити, щонайменше, дві 
моделі процесу управління в режимі самоорганізації - традиційну і си-
нергетичну стосовно мети-еталону релігійної ситуації (системи, здатної 
до самоорганізації) та можливого суб’єкту її управління56. Перший тип 
моделі характерний для традиційної парадигми управління. Її зміст у 
тому, що керований об’єкт (релігійна ситуація) представляється пасив-
ною системою, здатною сприймати будь-яку форму й організацію, які 
їй нав’язуються органом управління. Мається на увазі, що скеровуючий 
орган нібито здатний «вести» систему в бажаному напрямку, змінюючи 
її відповідно до своїх бажань. Практика показує, що модель управління, 
орієнтована на конструювання в соціальному середовищі того, що не 
відповідає законам її самоорганізації, веде до виникнення непередбачених 
результатів, небажаних ситуацій. Вислів «ішов у кімнату, потрапив в іншу» 
(А.Грибоєдов) або вислів «хотіли як краще, вийшло як завжди» - образ-
но характеризують ситуації, коли управлінські зусилля стають зусиллями, 
що «йдуть у пісок». Наприклад, відомі в історії релігії України примусові 
об’єднання релігійних організацій у союзи, поглинання одних релігійних 
структур іншими, офіційні заборони, що призводили до нелегально-
го, підпільного функціонування релігійних організацій тощо - свідчать 
про те, що невідповідність нав’язуваних релігійній ситуації як системі 
траєкторій еволюції, порушення її гомеостатичності через невідповідність 
меті-атрактору - призводить до негативних результатів.  

Завдання управління релігійною 
ситуацією як системою, здатною 
до самоорганізації, орієнтоване 
на зміну її майбутнього, може 
бути методологічно розгляну-

те як завдання управління когнітивними процесами певного соціуму, 
його смислоутворюючою діяльністю й рефлексією. Стани релігійної 
ситуації, потенційно існуючі за точкою біфуркації (точкою нестійкості), 
визначають майбутнє системи й створюють при цьому невизначеність, 
коли управління можливе, але остаточний вибір залишається за са-
мою системою. Такі точки біфуркації в релігійній ситуації можуть бути 
опредмечені, наприклад, втратою очільника, тобто ситуацією, коли по-
вернення до попередніх умов існування системи вже неможливе. Роль 
особи в релігійному житті як фактор біфуркації важко заперечувати і не 
можна не враховувати. Впливові релігійні особи завдяки своєму розу-

56Титаренко В.В. Синергетична методологія в релігієзнавчих дослідженнях (до початків прогнозуван-
ня релігійних процесів) / В.В.Титаренко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. 
– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 541–542. Філософія. – С. 166–172.
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му й характеру можуть змінити індивідуальну фізіономію подій і деякі 
часткові наслідки. Релігійні процеси, як і соціальні, і політичні - харак-
теризуються великою стохастичністю, високою непередбачуваністю, 
кліповістю реальності тощо. Суб’єктивізація є потужним фактором впли-
ву на вибір еволюційної траєкторії релігійної ситуації, коли очільник тієї 
чи іншої релігійної організації/церкви є водночас результуючим вектором 
для діяльності цієї організації. Зі зміною очільника може зміщуватись і 
траєкторія еволюції, що засвідчує перебування системи в точці біфуркації, 
певному новому стані, за яким, ймовірно, й відкривається новий горизонт 
рішень. Тут якраз і виникає межа між управлінськими здатностями 
можливого зовнішнього суб’єкта управління й внутрішніми силами 
самоорганізації системи. Інноваційні зміни в системах із динамічною 
складністю важко передбачувані, тому що причини й наслідки, пов’язані 
кільцевим (контурним) способом, розглянуті нами у попередній главі, 
можуть бути незіставні за результативністю. Влучно з цього приводу 
висловився литовський інтелектуал Томас Венцлова, зазначивши: «Завж-
ди доводиться пам’ятати про так звану історичну іронію - наслідки на-
ших дій рідко бувають схожими на те, чого ми бажали, часто вони прямо 
протилежні. А повернутися у попереднє становище неможливо»57. «Не-
повернення у попереднє становище» - це ні що інше, як проходження 
біфуркаційної точки, коли вплив ще був можливий, як і вихід на нову 
траєкторію еволюції релігійної ситуації.

Як протилежність суб’єктивізації як фактору впливу, релігійна 
ситуація зазнає і впливу суміші випадковостей поведінки інших 
самостійних особистостей, у сукупності певних соціокультурних 
закономірностей-тенденцій, обмежених у часі та просторі - те, що 
ми означаємо як мікрорівень релігійної ситуації. Під впливом певних 
обставин, наприклад, події, що сталася в Запоріжжі, коли представ-
ник УПЦ відмовився здійснити обряд відспівування дитини58, може 
змінитися релігійний вибір особистостей - громадян України, що зда-
тен зміщуватися з площини екзистенційної - як пошуку смислів, у пло-
щину морально-етичну, чи ширше - площину спротиву. Такі ситуації 
здатні посилювати релігійну поляризацію у суспільстві й хаос мікрорівня 
релігійної ситуації. Вчені й практики, усвідомлюючи можливість впли-
ву людини на розвиток суспільства, прагнуть уточнити співвідношення 

57Венцлова Т., Донскіс Л. Передчуття і пророцтва Східної Європи / Пер. з литовської Г.Єфремов, 
О.Коцарєв. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. – 120 с. – С.56.
58Церковний скандал у Запоріжжі. Батьки на колінах благали священика УПЦ МП відспівати дитину 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу https://tsn.ua/ukrayina/cerkovniy-skandal-u-zaporizhzhi-batki-
blagali-svyaschenika-upc-mp-na-kolinah-vidspivati-ditinu-1079575.html 
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об’єктивних процесів і суб’єктивної ролі людського впливу на них. Але сама 
можливість подібного впливу, розміри його визначаються організацією 
суспільства, співвідношенням його різних суспільних сил і означаються в 
контексті нашого дослідження як точки біфуркації - кризові періоди змін, 
трансформацій. Тут і відбувається еволюційний відбір альтернатив роз-
витку макрорівня релігійної ситуації, на який можливо здійснити вплив з 
боку ймовірного суб’єкта управління.

Звичайно, концепція управ-
ління майбутнім релігійної ситуації 
потребує розробки алгоритмів і 
механізмів реалізації сценарію ви-
ходу системи на бажані траєкторії 
розвитку. Для цього необхідний 

той рівень складності можливого суб’єкта управління, який би дозволив 
створювати свої конкурентоспроможні стандарти й визначати «правила 
гри» на соціальному ринку, оскільки такий підхід вимагає відкритості, 
ризику й відповідальності при виборі стратегічно пріоритетних напрямів 
розвитку й точок докладання зусиль. За розробками Р.Ешбі, викладе-
ними у статті «Принципи самоорганізації», суб’єктом управління по-
винна бути система, яка не менш складно структурована, аніж об’єкт 
управління59. У цьому й криються певні ризики, оскільки ключовою 
проблемою суспільства ще залишається, за визначення І.Москальова, 
«проблема безсуб’єктності, за якою можна розгледіти слабкість системи 
державного управління, роз’єднаність соціальних інститутів тощо»60. 
Слабкість суб’єктної позиції, яка характерна для українського суспільства, 
як наслідок ускладнює формування довгострокових перспектив і забезпе-
чення досягнення стратегічних цілей. В.Горбулін у своїй праці «Хроніки 
передбачень: 2006–2017» загост-рює питання усвідомлення важливості 
стратегічного прогнозування, планування і управління61. Умовно «хапан-
ня» за поточні ситуативні рішення - це хаос мікрорівня, який здатен руй-
нувати будь-які надії на творчі стратегії. В умовах короткострокових цілей 
звужуються й горизонти бачення майбутнього, примітивізуються завдан-
ня й технології. Система ж, спрощена до рівня індивідуальних стратегій 
її елементів, позбавлена когнітивних функцій на рівні цілісності та при-
речена, в такому випадку, жити в режимі реактивного-рефлекторного 

Можливий суб’єкт управління 
релігійною ситуацією – це 

система, яка не менш складно 
структурована, аніж об’єкт 

управління

59Ashby W. Ross. Principles of the self-organizing system. Classical Papers – Principles of the self-organizing 
system E:CO Special Double Issue Vol. 6 Nos.1-2. - 2004. - p. 102-12. 
60Москалев И. Е. Управление будущим в контуре социальной реальности [Электронный ресурс] / И. Е. 
Москалев. – Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/forecasting/upravlenie-budushhim/.
61Горбулін В.П. Хроніки передбачень: 2006-2017 / В.П.Горбулін. – Харків : Фоліо, 2017. – С.184–190.
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здригування на непередбачені виклики й погрози зовнішнього середови-
ща. Безсуб’єктність як відсутність достатньої рефлексії й відповідальності 
створює ризики довгострокових проектів, тоді як інша небезпека полягає у 
можливому перехопленні управління з боку більш сильних управлінських 
систем. Якщо ми не здатні зберегти цілісність своїх кордонів, бути 
суб’єктом стратегічного розвитку, то це зроблять за нас інші. Найбільш 
болісно сприймається криза у просторі сенсів і цінностей як системоутво-
рюючих факторів цілісності держави, суспільства, національної культури. 
Виникає «небезпека незворотних трансформацій, порушення автопоези-
су – здатності системи відтворювати себе як цілісність у потоці безперерв-
них змін»62.

Різні методи управління 
(типи менеджменту) можливі 
для використання в управлінні 
релігійною ситуацією як системою. 
Це пояснюється, в першу чергу, 
тим, що різні типи менеджменту 
містять різні вимоги до результатів 

(якісних чи кількісних) і точності прогнозування релігійної ситуації, а в 
другу чергу - тим, що прогностичність є фундаментальною властивістю 
будь-якого рішення з боку ймовірного суб’єкта управління. Дослідниками 
нової парадигми інтелектуального управління в умовах глобально-
го постіндустріального (і далі - інформаційного) світу В.Глущенко і 
І.Глущенко пропонується розрізняти п’ять типів менеджменту63: 

1. Традиційний менеджмент, де не висловлюються в явній формі ви-
моги кількісних і якісних результатів. Йдеться про те, що наслідки керуючо-
го впливу будуть аналогічні тим, які спостерігалися раніше, при управлінні 
іншими об’єктами. Такий менеджмент найчастіше використовує прогно-
зування за аналогією.

2. Системний менеджмент потребує у прогнозі множинність 
елементів проблеми або елементів, що вирішують проблему, а також 
зв’язків між ними. Такий тип менеджменту найчастіше застосовується в 
експертному, функціонально-логічному, структурному прогнозуванні.

3. Ситуаційний менеджмент враховує у прогнозі наслідки прийнятих 
для суб’єкта рішень. Результат такого прогнозу може мати якісний (краще, 
гірше, недопустимо тощо) або кількісний характер. Тому такий тип ме-

Взаємообумовленість  методів 
управління (типів менеджменту) 
вимогами до результатів (якісних 

чи кількісних) і точності
прогнозування релігійної 

ситуації

62Матурана У. Древо познания: Биологические корни человеческого понимания / У.Матурана, 
Ф.Варела. – М., 2001. – 224 с.
63Глущенко В.В. Менеджмент: системные основы. – Железнодорожный, М.О., НПЦ «Крылья», 1996. 
– 216 с. 
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неджменту найчастіше використовується в експертному, функціонально-
логічному, структурному або математичному прогнозуванні.

4. Соціально-етичний менеджмент демонструє необхідність не 
тільки врахування у прогнозі наслідків прийнятих рішень, а й оцінку 
значимості та/або впливу цих наслідків на стан релігійної ситуації як 
об’єкту прийняття рішень. 

5. Стабілізаційний менеджмент потребує розгляду напрямку і 
швидкості зміни параметрів релігійної системи як об’єкта управління, в 
тому числі в результаті стабілізуючих управлінських впливів64. 

Отже, управління майбутнім як вектор інноваційного управління 
передбачає: а) формування стратегічного суб’єкта, здатного брати 
відповідальність за те майбутнє, яке він створює; б) тип менеджменту; в) 
необхідність врахування як локальних факторів, так і світових тенденцій; 
г) необхідність врахування мети-атрактора релігійної ситуації як системи; 
д) виокремлення критеріїв і критичних величин (біфуркаційних точок); е) 
формування стратегічних завдань і цілей. 

Глобальні передумови формування майбутнього спостерігаються в 
таких процесах, як демографічний перехід, соціокультурні трансформації, 
геополітичні, екологічні зміни, а також зміни, викликані динамікою роз-
витку постіндустріального суспільства й поєднаних з ним технологій, що 
визначають принципи життєдіяльності людини й спосіб функціонування 
релігійної ситуації як системи в цілому: ці та інші процеси розглядали-
ся нами на основі цілої низки даних соціологічних досліджень, відомих у 
світі дослідницьких інституцій. Через ці процеси проявляється кризовість  
глобального розвитку й незворотній характер багатьох рішень, спря-
мованих у майбутнє і провокуючих нові напруженості й конфлікти в 
суспільстві, екологічні загрози, політичну нестабільність, економічні нега-
разди тощо. З іншого боку, завдяки серйозному переосмисленню існуючих 
тенденцій світове співтовариство вже з другої половини XX ст. змогло 
визначати довгострокові цілі, спрямовані на зниження ризиків розвитку, 
забезпечення його самопідтримуючого (стійкого) характеру, що висуває 
нові загальносистемні вимоги до будь-яких локальних проектів. Остання 
доповідь Римського клубу (2017) «Come On! Капіталізм, короткозорість, 
населення і руйнування планети», присвячена півстолітньому ювілею 
клубу, розглядається як один із важливіших документів нашого часу. У 
ньому озвучується висновок провідних експертів щодо невідворотності 
докорінної зміни парадигми розвитку нашої цивілізації. Заключна ча-
стина, в якій узагальнюються експериментальні підходи до управління, 

64Там само. – С.87-88.
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економіки, освіти, суспільного розвитку тощо, - має прикладний харак-
тер і по суті є формою управління майбутнім людства в цілому65.

У сфері управління майбутнім 
як вектору інноваційного розвитку 
на сьогодні існують певні наукові 

інституції й центри. Але для вітчизняних шкіл все ще залишається харак-
терною рисою їхня роз’єднаність і автономність, пов’язана з недостатньою 
усвідомленістю державного замовлення на дослідження такого ґатунку. 
Ці проекти, скоріше, мають статус окремих приватних ініціатив. Без-
умовно, ми погоджуємося з В.Горбуліним, автором праці «Хроніки перед-
бачень: 2006–2017», що Національний інститут стратегічних досліджень 
у межах своїх можливостей робить все, щоб надати потрібні розробки, 
однак виконання подібних завдань потребує об’єднання зусиль учених, 
представників держструктур, громадянського суспільства тощо66. Але 
цей процес все ще не має достатньої потужності для вирішення подібних 
стратегічних завдань. 

Навпаки, західний світ досить активно протягом останніх 50 років 
реалізує подібні проекти силами мережевих міждисциплінарних на-
укових інститутів («фабрик думки»), виконуючи конкретні замовлення 
урядових організацій в інтересах національної безпеки. Серед найбільш 
відомих структур можна назвати: Інститут складності Санта-Фе - вив-
чення динаміки складних систем (США); Корпорація Rand - розробка 
стратегічних прогнозів (США); Римський клуб - вивчення глобальних 
проблем; The Heritage Foundation - унікальний дослідницький і навчальний 
інститут США, що представляє консервативний напрям американської 
політичної думки; CSIS (Центр стратегічних і міжнародних досліджень) - 
розробка нестандартних вирішень політичних проблем (США); NIRA 
(National Institute for research Advancement) Національний інститут пере-
дових досліджень (Японія); Інститут Фрейзера - роль конкурентоспро-
можних ринків в економічному й соціальному процвітанні націй (Канада) 
і низка інших структур67.

Зрозуміло, що наші дослідницькі завдання виглядають по-іншому 
- щонайперше, йдеться, з одного боку, про теоретичне осмислення 
можливостей і меж управління релігійною ситуацією як системою, мо-
дель якої запропонована в цьому дослідженні, а з другого - прагнен-

Управління майбутнім як
вектор інноваційного розвитку

65Юбилейный доклад Римского клуба: «Старый Мир обречен. Новый Мир неизбежен!» [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/geopolitics/yubileynyiy-doklad-rimskogo-kluba-
staryiy-mir-obrechen-novyiy-mir-neizbezhen.html
66Горбулін В.П. Хроніки передбачень: 2006–2017 / В.П.Горбулін. – Харків : Фоліо, 2017. – С.184.
67Москалев И. Е. Управление будущим в контуре социальной реальности [Электронный ресурс] / 
И.Е.Москалев. – Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/forecasting/upravlenie-budushhim/
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ня опредметити теоретичні розробки через експлікації в практичну 
релігійну сферу.

Вище ми вже зазначали, що 
в автопоетичній концепції людина 
розглядається як складна система, 
здатна до самореферентності, пра-
цюючи із власними описами як із не-

залежними сутностями. Релігійна ситуація як складна людиновимірна си-
стема здатна до самоорганізації та характеризується саморефлективністю. 
Тобто можемо спостерігати контурний (зворотній) зв’язок між продуко-
ваною інформацією (прогностичною, пророцькою та/чи есхатологічною) 
і хаосом мікрорівня - проявами в повсякденній релігійній свідомості, в 
релігійній практиці тощо. Функціонування такого зворотного зв’язку 
пояснюється тим, що прогноз, який стосується майбутнього релігійної 
групи (використаємо це поняття як узагальнююче) та її інтересів, здат-
ний вплинути (управляти) на діяльність людей, від яких залежить хід 
подій, а відтак і на своє виповнення. У попередніх главах нами розгля-
далося це явище, означене К.Поппером як «ефект Едипа», яке в сучасній 
західній соціології називається явищем «самовиповнюваних», або «тих, 
що саморуйнуються» прогнозів, пророцтв, передбачень, віри (залежно від 
того, на якому рівні розглядаються ці процеси)68. Це дозволяє розгляда-
ти суспільство як об’єкт, здатний до саморефлексії, самореферентності, 
самоконструювання і самоорганізації. За визначенням І.Москальова: 
«Суспільство в глобальному контексті саме створює свої моделі і описи й 
працює з цими описами як незалежними сутностями»69. Такі твердження 
близькі до системно-теоретичних уявлень Н.Лумана та концепції автопое-
зису У.Матурани і Ф.Варели, про які вже йшлося. Варто зазначити, що в тео-
ретичних підходах, в який усвідомлено гносеологічні складнощі, пов’язані 
з «ефектом Едипа», відсутня єдина лінія розуміння, що посилює агностичні 
висновки щодо неможливості наукового прогнозування, спричиненого 
складністю цього феномену. За визначенням американського соціолога 
Р.Мертона, «низка людей, особливо тих, хто займається управлінням 
суспільними справами, давно помітили й подекуди брали до уваги фе-
номен «самовбивчої віри»70. До речі, «самовбивчим пророцтвом» явище 
саморуйнівної віри назвав Дж.Венн - англійський логік ХІХ ст., зазначаю-

68Див дет.: Гендин А.М. Предвидение и цель в развитии общества (философско-социологические 
аспекты социального прогнозирования). – Красноярск, 1970. – 436 с. 
69Москалев И.Е. Управление будущим в контуре социальной реальности [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://spkurdyumov.ru/forecasting/upravlenie-budushhim/
70Merton  R.K. Social Theory and Social Structure. Glencoe: The Free Prts.,  1957. XV. – Р.278.

Саморефлективність 
релігійної ситуації як складної 

людиновимірної системи, 
здатної до самоорганізації
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чи, що «публікація будь-якого передбачення, що відноситься до діяльності 
людських істот… майже невідворотно здійснює на них деякий вплив»71. 

Досить усталеним і обґрунтованим 
на сьогодні є твердження, що 
суспільство становить собою склад-
ну динамічну систему, «систему си-
стем» (підсистем)72. Тому систем-

ний підхід і управління - цілком застосовні для розгляду в релігійній 
сфері, яка становить собою певну підсистему суспільства, наділену тільки 
їй притаманною поведінкою і цілями, і яка схематизована нами у вигляді 
«м’якої» моделі релігійної ситуації як складноорганізованої системи. 
Вплив прогнозів/передбачень на реальний процес розвитку суспільства 
загалом і релігійних спільнот зокрема значною мірою залежить від тих 
об’єднань, органів, осіб, які здатні приймати відповідні рішення. Відтак ця 
проблематика має розглядатися не абстрактною, а в контексті соціально-
економічних, демографічних, політичних, духовно-культурних тощо умов 
функціонування суспільства. Тому, розкриваючи зміст поняття «дер-
жавне управління» («державний менеджмент»), можемо констатувати, 
що в сучасних українських реаліях воно наповнюється новим змістом, 
який є наближеним до розуміння, що вкладається в поняття «публічне 
управління». В юридичних енциклопедіях і словниках термін «публічний» 
розкривається у таких словосполученнях, як «публічна влада» (суспільно-
політична влада, народовладдя) та «публічне право» (система правових 
норм, якими регулюються суспільні відносини у сфері публічної влади)73. 

У Конституції України (ст. 5) зазначено, що «народ здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого само-
врядування»74. Отже, коли йдеться про публічну владу, то мається на увазі 
влада, джерелом якої є народ. Коли йдеться про публічне управління, то, 
відповідно, йдеться про управління, участь у якому бере народ. Не вда-
ючись в історичні екскурси формування поняття «публічне управління», 
зазначимо лише, що поява нової форми управління у публічній сфері була 
спричинена потребою модернізувати організаційні структури і процедури, 
які використовують для того, щоб усі інституції публічної сфери працюва-
ли краще. Публічне управління стосується ефективного функціонування 
всієї системи державних інституцій. 

Зміст поняття «державне 
управління» («державний 
менеджмент») в сучасних 

українських реаліях

71Venn J. Principles of empirical or inductive logic. London and New York, Macmillan, 1889. – Р.576. 
72Пояснимо, що релігійна ситуація розглядається нами як підсистема суспільства і як система, що 
здатна до самоорганізації.
73Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 
2003. – Т. 5 : П-С. – С.196–198.
74Конституція України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 
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У контексті теорії самоорганізації йдеться про множинність і 
неоднозначність шляхів розвитку складної релігійної ситуації як системи 
в координатах України. Теза про множинність і неоднозначність шляхів 
розвитку релігійної ситуації як системи змушує осмислювати роль як 
об’єкту управління, так і суб’єкту управлінської діяльності. Теоретич-
ний аспект цих понять досить широко висвітлений нами. Відтак, особливої 
актуальності постановка практичного завдання набуває в рамках системи 
держава - суспільство. Такої позиції притримується і спеціаліст у розробці 
методів прогнозування і моделювання динаміки суспільного розвитку 
(«управління майбутнім») І.Москальов. Зокрема, він зазначає: «Сучасне 
суспільство виходить на новий рівень складності комунікативних процесів, 
що з необхідністю потребує підвищення складності управлінських систем, 
враховуючи неоднозначність і невизначеність майбутнього, нові ризики 
і можливості... Світ завжди складніший за будь-які його описи»75. Акту-
альним питанням відносин між державними та релігійними інституціями 
в Україні та їх компаративному аналізу з подібними структурами в 
Польщі присвячене монографічне дослідження вітчизняної дослідниці 
Л.Владиченко76. Однак у наведеній монографії основний акцент зробле-
но на правовому регулюванні державно-конфесійних відносин - у пи-
таннях державної політики стосовно релігійних організацій аналізується 
діяльність центральної та регіональної державної адміністрації. Для нас 
становить науковий інтерес аналіз положень, що показують характе-
ристики доцільності й управління релігійною ситуацією як системою, 
функціонуючою у режимі самоорганізації. Для означення підсистем, які 
здатні здійснювати управління, і тих, які можуть бути керованими, часто 
використовують поняття «суб’єкт управління» і «об’єкт управління», 
значення яких не збігаються з гносеологічними поняттями об’єкта 
і суб’єкта. Важливим є усвідомлення і розуміння того, що керована 
релігійна ситуація як система становить собою сукупність різних явищ і 
процесів, які як об’єкт управління лише здатні переходити з одного ста-
ну в інший. Відповідно до положень теорії самоорганізації, множинність 
суперечливих інтересів соціальних акторів, які прагнуть вплинути на 
релігійну ситуацію як локус реальності в країні, є лише передумовою для 
формування нових структур, але не гарантує позитивного результату для 
всієї релігійної ситуації як системи. У сучасному світі релігія відіграє до-
сить важливу роль і майбутнє в соціумі бачиться, за визначенням низки 

75Москалев И.Е. Управление будущим в контуре социальной реальности [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу:  http://spkurdyumov.ru/forecasting/upravlenie-budushhim/
76Владиченко Л.Д. Україна та Польща: компаративний аналіз відносин між державними і релігійними 
інституціями : моногр. / Лариса Владиченко. – Канів : Родень, 2014. – 368 с.
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українських дослідників, «…як етнічним, так і релігійним»77. А тверджен-
ня про те, що «насильницька елімінація інституалізованих релігійних 
вірувань не знищує саму релігійність як засіб вирішення смисложиттєвих 
проблем особи в її трансцендентних потребах»78 можна розцінювати як 
опосередковане підтвердження опредмечення суб’єкт-об’єктних відносин, 
про які йшлося вище, в релігійному просторі. 

Такі явища релігійного жит-
тя, як релігійний фундаменталізм, 
релігійний фанатизм, релігійний 
індиферентизм, практичний атеїзм, 
а також позацерковна релігійність 

(чи позаінституційна релігійність), або religion unchurched релігійність, ре-
індивідуалізм як активізація позаконфесійних пошуків та спонтанність 
особистих пошуків, «клаптикова релігія», етизація релігії як об’єктивний 
наслідок її функціональних обмежень79, еклектичність релігійних уяв-
лень та синкретичність сприйняття релігії, стирання меж між концеп-
туальним сприйняттям і буденністю, відмова від авторитету церкви, 
нехтування обрядами і культовою практикою, плюралізація релігійного 
простору і, як відображення цього процесу в релігійній свідомості - 
індивідуалізованість релігійного буття, активізація позавіросповідної 
містики, десакралізація священних текстів - це макрорівневі параме-
три релігійної системи. Вони важливі як для систематизації даних про 
релігійну ситуацію як об’єкт управління, так і для створення інформаційної 
структури управління для ймовірного суб’єкта управління. Така поста-
новка питання актуалізується, за визначенням Н.Вашрової, тим, що «вив-
чення місця та ролі релігії в сучасному соціально-політичному житті, 
пошук нових методологічних перспектив та розширення меж науково-
аналітичного апарату соціальних досліджень є відповіддю на певні 
трансформації у сфері суспільно-релігійних взаємодій, що на сучасному 
етапі спостерігаються і в Україні, і в інших країнах світу. Зокрема, увагу 
дослідників привертає вивчення та пояснення тих принципів і способів 
функціонування релігійних феноменів, завдяки яким вони стають скла-
довою різноманітних соціальних практик та ідентичностей на різних 
суспільних рівнях, а найперше - на публічному і політичному»80.

Відтак, наукова інформація повинна опрацьовуватися і пере-

Важливість систематизації 
даних параметрів макрорівня 
релігійної системи як об’єкту 

управління

77Стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред.О.С.Власюка. – К. : НІСД, 2002. – С.184.
78Там само.
79Горкуша О. Етизація релігії як об’єктивний наслідок її функціональних обмежень / О.Горкуша // 
Українське релігієзнавство. – 2008. – № 48. – С. 45–70. 
80Вашрова Н.В. Реконструкція релігійного виміру публічної сфери в сучасних теоріях соціології релігії 
/ Н.В.Вашрова // Український соціум. - 2013. - № 4 (47). - С. 7-16. 
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творюватися на таку, яка була б придатною для «споживання» органа-
ми управління як ймовірного суб’єкта управління, можливості якого 
змінюються ситуативно, залежно від конкретизації умов і етапів розвит-
ку країни. Управлінське рішення - це і мистецтво і наука одночасно. На-
уково обґрунтований підхід до вирішення проблеми впливу і управління 
релігійною ситуацією вимагає відповідного визначення місця стратегії та 
тактики в управлінні й науково обґрунтованого підходу. 

Отже, теоретичне осмис-
лення теорії самоорганізації 
складних людиновимірних си-
стем, через використання моделі 
релігійної ситуації, дозволило нам 

проаналізувати логіку самоорганізації релігійної ситуації та виявити 
закономірності, властиві самій системі, оскільки можливість управління 
релігійною ситуацією для своєї реалізації має враховувати мету-ета-
лон самоорганізації, тобто власні цілі релігійної ситуації як системи та 
управлінські цілі ймовірного суб’єкта управління. 

Неможливість простежити рух кожного елемента макрорівня 
релігійної ситуації як системи спонукало до редукування означеної 
складності, через застосування теорії професора С.Райса, згідно з якою 
мету-атрактор релігійної ситуації як системи можна визначити як ут-
вердження певної релігійної істини через реалізацію іманентних їй 
здатностей і можливостей, спрямованих на задоволення 16-ти основ-
них потреб людини. Через задоволення цих потреб у моделі релігійної 
ситуації як системі формується елемент мікрорівня, здатний впливати 
на макрорівень (тобто концептуальну релігійну свідомість). Це пояснює 
організацію і самоорганізацію низки явищ релігійного життя, які нами 
означені як релігійний фундаменталізм, релігійний фанатизм, релігійний 
індиферентизм, ре-індивідуалізм як активізація позаконфесійних 
пошуків та спонтанність особистих пошуків, «клаптикова релігія» тощо. 
Релігійна ситуація як система, що самоорганізується, підтримує влас-
ну гомеостатичність через взаємопов’язаність запитів та власних 
іманентних здатностей, що й спрямовує всю систему до мети-атрак-
тора. Розуміння макрорівневих параметрів релігійної ситуації як си-
стеми важливі для: а) систематизації даних про релігійну ситуацію як 
об’єкт управління; б) створення інформаційної структури управління 
для ймовірного суб’єкта управління; в) окреслення можливостей і меж 
управління релігійною ситуацією як системою, здатною до самоорганізації. 

Завдання управління релігійною ситуацією як системою, здатною 
до самоорганізації, орієнтоване на зміну її майбутнього, методологічно 

Значення теоретичного
осмислення теорії 

самоорганізації складних 
людиновимірних систем
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ґрунтоване на сучасних концепціях, розглянуте нами як завдання 
управління когнітивними процесами певного соціуму, його смислоутво-
рюючою діяльністю й рефлексією. Управління релігійною ситуацією як си-
стемою, як вектор інноваційного управління, передбачає: а) формування 
ймовірного стратегічного суб’єкта, здатного брати відповідальність за те 
майбутнє, яке він створює; б) тип менеджменту; в) необхідність врахуван-
ня як локальних факторів, так і світових тенденцій; г) необхідність вра-
хування мети-атрактора релігійної ситуації як системи; д) виокремлення 
критеріїв і критичних величини (біфуркаційних точок); е) формування 
стратегічних завдань і цілей. 

Для вдосконалення науково-категоріального апарату дослідження 
було уточнено поняття «суб’єкт управління» і «об’єкт управління», зна-
чення яких не збігаються з гносеологічними поняттями об’єкта і суб’єкта, 
а також низку інших понять (управління, функції управління, публічне 
управління тощо) у контексті окреслення і конкретизації дослідницького 
пошуку.

Важливим висновком є розуміння того, що релігійна ситуація як 
складноорганізована система становить собою сукупність різних явищ 
і процесів, які, як об’єкт управління, лише здатні переходити з одного 
стану в інший. Стани релігійної ситуації, потенційно існуючі за точкою 
біфуркації (точкою нестійкості), визначають майбутнє системи й створю-
ють при цьому невизначеність, коли управління можливе, але остаточ-
ний вибір залишається за самою системою. Множинність суперечливих 
інтересів соціальних акторів як суб’єктів управління є лише передумовою 
для формування якихось нових структур релігійної ситуації як системи, 
але не гарантує їй позитивного результату. Будь-які інноваційні зміни 
в таких системах важко передбачувані, оскільки пов’язаність причин і 
наслідків кільцевим (контурним) способом може бути незіставною за 
результативністю.
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ГЛАВА	9.
ХАРИЗМАТИЗМ ЯК ОСНОВНИЙ ТРЕНД

ПОСТМОДЕРНОГО ХРИСТИЯНСТВА:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Перш ніж пізнавати Бога, необхідно пізнати себе. 
Тома Аквінський

Важливим завданням академічного релігієзнавства є співвіднесення 
«емпіричної релігії» з її теоретичною моделлю. Теоретичні побудови 
повинні бути логічно узгодженими і пояснювати якомога ширше коло 
явищ у цій галузі. Відтак, взаємозалежними і взаємодоповнюючими 
повинні бути теорія і практика. У сучасній релігієзнавчій науці відсутня 
повна теоретична модель християнського харизматизму, а розгляд і побудо-
ва моделі зумовлені дослідницьким завданням - розглянути християнський 
харизматизм як основний прогнозний тренд модернізації християнства. 

Релігія як складний соціально-культурний феномен, що супроводжує  
людство на всіх етапах його розвитку, не може бути осторонь глобаль-
них процесів. В умовах зміни парадигм людського мислення, масової 
секуляризації суспільної свідомості, науково-технічної та інформаційної 
революції, соціальних і екологічних катаклізмів сучасне християнство 
змушене відповідати «на виклик часу», шукати і пропонувати людині такі 
духовні підстави її життя, які допоможуть їй знайти відповіді на вічні 
екзистенційні питання у стрімко змінюваному світі. Цей процес має різні 
вияви: у тяжінні християнського богослов’я до віднаходження рівноваги 
між божественною трансцендентністю і божественною іманентністю 
як його (богослов’я) динамічної основи стійкості (одна з головних бого-
словських проблем, озвучена у праці Г.Стенлі та О.Роджера1); у твердженні 
католицького теолога Т.Дж.Келлера про поляризацію світу навколо релігії, 
який стає одночасно й більш релігійним і менш релігійним2; чи у висновку 
В.Ганеграафа про формування «синкретичних постхристиянських духов-
ностей»3 тощо. 

1Стенли Г. Богословие и богословы XX века / Г.Стенли, О.Роджер;  пер. с англ. – Черкассы: Коллоквиум, 
2011. – 520 с.
2Келлер Т. Разум за Бога: Почему среди умных так много верующих / Тимоти Келлер ; [пер. с англ. 
У.Сапциной]. – М. : Эксмо, 2012. – 416 с. 
3Ганеграаф В. Мрії про теологію та реальність християнства / В.Ганеграаф; пер. К.Зорі // Філософська 
думка. – 2013. – № 3. – С.111.
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Деякі дослідники вважають, що в епоху постмодерну традиційні 
релігії, насамперед християнські, перебувають у занепаді, а христия-
ни (представники різних конфесій) втратили свою ідентичність. Так, 
Г.Рормозер сучасну ситуацію в європейській культурі визначає як «пост-
християнську» і пише: «...оскільки ми живемо в постхристиянську епо-
ху, перед нами виникають значні труднощі. Вони полягають у тому, що 
сьогодні світ не можна назвати огульно християнським чи нехристиянсь-
ким. З невловимою амбівалентністю, як у сутінковий період, з легкістю ха-
мелеона одне переливається в інше...»4. 

Американський дослідник 
Х.Вард висловлює кілька гіпотез 
щодо майбутніх тенденцій розвитку 
релігії, серед яких такі припущення:

- поточні проблеми релігійних співтовариств інституціонального 
рівня, в остаточному підсумку, не є істотними; 

- у майбутньому можливі несподіванки, які не випливають із 
існуючих процесів;

- уявлення сучасної молоді зовсім не обов’язково визначатимуть 
майбутнє;

- християнство, як і інші великі релігії, буде існувати дуже довго в 
різних формах5.

Сьогоднішня ситуація постмодернізму в його запереченні 
об’єктивної істини є порівнюваною з індуїзмом і буддизмом, де одним із 
центральних вчень залишається вчення про ілюзорність світу, сконструй-
ованого людським розумом. Серед іншого й цей постулат є сьогодні однією 
з причин популярності східних релігій. Це, у свою чергу, позначається на 
рівні християнської релігійності, оскільки, як зазначає соціолог Дж.Варна, 
«залишені на розсуд долі, люди будуть все більше й більше відходити від 
основних християнських поглядів. Замість цього вони, продовжуючи по-
шук істини й сенсу, неминуче стануть жертвами синкретизму»6. Проте-
стантський богослов Дж.Вейз, у свою чергу, стверджує, що «…із засиллям 
елементів східної духовності найбільш привабливі аспекти християнства 
(які скоріше стануть елементами стилю життя, а не центральними духов-
ними принципами) будуть все більше поєднуватися з екзотичними й заво-
рожливими атрибутами східних релігій. У результаті люди дійсно повірять 

4Рормозер Г. Ситуация христианства в эпоху «постмодерна» глазами христианского публициста // 
Вопр. философии. – 1991. – № 5. – С.75.
5Ward H. Religion in 2101 A.D. – Garden City (New York), 1975. – 329 p. Willaime J-P. La religion cilive a la 
francaise et ses metamorfoses / J-P. Willaime. – Social Compas. – 1993. – № 40 (4). – р. 329.
6Цит по: Варна Дж. Вейз-младший Дж.Эдвард. Времена постмодерна: христианский взгляд на совре-
менную мысль и культуру // Фонд «Лютеранское наследние». World Wide Printing. – 2002. – С.204.

Гіпотези щодо майбутніх 
тенденцій розвитку релігії

Х.Варда
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у те, що їм вдалося вдосконалити християнство, і навіть будуть вважати 
себе християнами, незважаючи на свою творчу реструктуризацію віри»7.

Серед тенденцій, які мож-
на визнати магістральними для 
ХХ ст., визначальними щодо 
майбутнього християнства і 
верифікованими є: «живучість 
релігії», плюралізація її проявів, 

зсув християнства на Південь і його харизматизація. 
Харизматизація або пентекосталізація християнства дозволяють у 

цьому розумінні назвати ХХ століття «харизматичним». Перший рік ХХ 
ст. став фактично роком народження п’ятидесятництва, а в останньому 
році сторіччя до п’ятидесятницьких і харизматичних деномінацій належа-
ли майже 524 млн людей8. Звичайно, статистика релігійної ідентичності 
містить певні похибки, але, за визначенням соціолога Х.Йоаса, цей тренд 
видається незаперечним9. 

На зростаючу роль харизматичних та євангельських форм сучасного 
християнства все більше вказують як закордонні експерти, так і вітчизняні. 
Науковими співробітниками Відділення релігієзнавства та членами 
регіональних осередків Української Асоціації релігієзнавців зроблено серйозні 
кроки у вивченні цього явища. У працях Л.Филипович10, В.Єленського11, 
П.Павленка12, В.Любащенко13 розглядаються головні тенденції розвит-
ку харизматичних церков та їх адаптації в українському суспільстві. За 
типологією харизматичні церкви відносяться до неохристиянського або не-
опротестантського напряму. Саме в такому контексті вони розглядаються в 
низці підручників із релігієзнавства авторитетних вчених: А.Колодного14, 

7Там само. – С.205.
8Global Diagram 30 // Режим доступу: http://www.gordonconwell.edu/ockenga/globalchristianity/gd/gd30.pdf
9Йоас Х. Будущее христианства. Доклад, в сокращенной форме представленный 9 июня 2007 г. на Дне 
Немецкой Лютеранской Церкви / Х.Йоас // Социологические исследования. – 2009. – № 11. – C. 78–88.
10Филипович Л.О. Нові релігії України: поява, типологія, перспективи // Релігійна свобода: історичне 
підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. – К. : 1998. – С.106–111; Филипович Л.О. Новітні 
релігійні течії і культи // Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. – Ч. 1–2. – К. : 
1994; Дудар Н., Филипович Л. НРТ: український контекст. – К., 2000. – С.6.
11Єленський В. Релігія після комунізму: напрями змін // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 
10. – С.66– 73; Єленський В. Релігія після комунізму. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – 419 с.
12Павленко П. Сучасні харизматичні церкви і національні інтереси української держави // Українське 
релігієзнавство. – №21. – К., 2002. – С.98–109; Павленко П. Етнокультурні і релігійні обриси сучасного 
українського суспільства // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2006. – С.407–413.
13Любащенко В. Протестантизм у державно-церковних відносинах // Людина і світ. – №3. – 2002. – 
С.27–30; Любащенко В. Протестантизм в контексті релігійного життя України // Екуменізм і проблеми 
міжконфесійних відносин в Україні. – К., 2001. – С.202–208.
14Академічне релігієзнавство / За ред. А.Колодного – К., 2000. – 862 с.; Колодний А., Ніколаюк Т. 
Релігієзнавство : навч. посіб. для дистанційного навчання. – К., 2004. – 269 с.

Визначальні тенденції
майбутнього християнства: 

«живучість релігії», плюралізація 
її проявів, зсув християнства на 
Південь і його харизматизація
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П.Яроцького15, М.Заковича16, К.Кислюка та О.Кучера17. Коротку характери-
стику різних НРТ можна знайти в «Релігієзнавчому словнику»18.

Дискусійним лишається на сьогодні лише питання щодо 
розрізнення п’ятидесятників і харизматів. Відомий американський 
Інститут дослідження релігії та суспільного життя Pew Forum у своєму 
дослідженні світового п’ятидесятництва виділяв харизматів, які пережи-
ли досвід виповнення Духом Святим, але не є членами п’ятидесятницьких 
деномінацій, і відповідали трьом критеріям: визначали себе харизматич-
ними християнами; визнавали себе християними-п’ятидесятниками, але 
не належали до п’ятидесятницьких спільнот; стверджували, що пережи-
вали глосолалію щонайменше кілька разів на рік, але знову ж таки не на-
лежали до п’ятидесятницьких спільнот. Середньостатистична кількість 
прихильників так званого «харизматичного оновлення» нараховує, як 
зазначалося вище, більше 500 мільйонів - як членів п’ятидесятницьких 
релігійних організацій, так і представників інших, традиційно узвичаєних 
напрямів християнства.

Чому ж саме харизматизм, незважаючи на можливі соціологічні по-
хибки в підрахунку прихильників, визначається як незаперечний тренд у 
християнстві? (Нагадаємо, що працюємо у ключі другої «посткласичної» 
концепції релігійної свідомості, яку характеризує підвищена увага до осо-
бливостей конкретної релігії і де основним критерієм релігійної свідомості 
вважається відповідна самоідентифікація особистості.) На чому він 
ґрунтується і що собою становить, чому буде визначати обличчя христи-
янства в найближчій перспективі - ці питання, без сумніву, вимагають 
наукової рефлексії та узагальнення.

Важливою умовою об’єктивності підходу до вивчення реалій і пер-
спектив цього явища в християнстві є розгляд та аналіз не тільки пев-
них проявів харизматизму, а й глибоке розуміння того стану суспільства, 
в межах якого виникають ці явища. Вони є характерним симптомом 
суспільних змін, соціально-культурних трансформацій епохи. 

Харизматичні рухи в християнстві виникли на хвилі постмодерну 
в епоху формування суспільства нового типу, виступаючи своєрідною 
формою модернізації християнства, апелюючи до «вічних цінностей» по-
вернення до першохристиянства і підтверджуючи ідею про те, що хри-
стиянство в його конфесійних виявах наділене значним адаптаційним 
потенціалом. Свого часу християнство набуло поширення в античному - 

15Яроцький П. Релігієзнавство : підруч. – К., 2003. – 308 с.
16Релігієзнавство / За ред. М.М.Заковича. – К., 2000. – 350 с.
17Кислюк К., Кучер О. Релігієзнавство. – К., 2003. – 646 с.
18Релігієзнавчий словник / За ред. професорів А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996. – 389 с.
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греко-римському світі. З часом християнство із невеликої іудейської секти 
перетворилося на поширену релігію зі своїми потужними духовними цен-
трами на Заході та Сході. В епоху Відродження християнство виявило себе 
через протестантизм, а в епоху Просвітництва - через євангельське хри-
стиянство. Нині, світ стрімко змінюється. Можна говорити про зміну па-
радигми майбутнього, складний процес якої переживає сучасне людство. 
Відомий ізраїльський історик-медієвіст Юваль Ной Харарі19, у своєму 
виступі на всесвітньому економічному форумі в Давосі заначив: «За-
раз ситуація змінюється завдяки двом одночасним революціям: розвит-
ку комп’ютерної науки (розквіт машинного навання, штучний інтелект) 
і розвитку біології, зокрема нейробіології»20. Перед християнством знову 
постає завдання здійснювати все нові спроби вияву себе в межах нових 
світоглядних установок. Як зазначає М.Черенков: «Євангельські церкви 
за своїми соціально-демографічними характеристиками релевантні ста-
ну навколишнього суспільства. Інакше кажучи, відбувалися свого роду 
соціальне вирівнювання і соціалізація протестантства»21.

Простежуючи процес ви-
никнення нових форм влас-
не християнської традиції, ми 
наголошуємо на його об’єктивному 
характері, виокремлюючи фун-

даментальну онтологічну складову - християнський харизматизм, 
іманентний християнству. 

Визначимося спочатку зі значенням самих термінів. У християнстві 
поняття «харизма» (з новогрецьк. «дар», «подарунок», а далі - «здібності», 
«талант»22) закріпилося як «дар Божий» і посіло певне місце у христи-
янських віросповідних доктринах, а тому, коли йдеться про харизматичні 
дари, то маються на увазі дари Духа Святого, поділені, згідно з Новим 
Завітом, за троїстим принципом: дари одкровення - мудрість, знання, 
уміння розрізняти духів; дари сили - віра, чудотворення, зцілення хво-
рих; дари мови - пророцтво, говоріння іншими мовами (глосолалія), 
тлумачення (1 Кор. 12,1–3). У релігієзнавстві харизматичним рухом на-
зиваються виокремлені різноманітні сучасні напрями неохристиянства, 
а також орієнтації всередині ортодоксальних релігій, які сповідують на-

19Автор книг «Sapiens: Краткая история человечества» и «Homo Deus: Краткая история завтрашнего 
дня».
20Юваль Ной Харари: «Большинство людей вообще не осознают, что происходит и что на кону» https://
republic.ru/posts/89144 
21Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм. – К., 2008. – 
С.492.
22Новогреческо-русский словарь. – М., 1980. – С.808.

Християнський харизматизм
як фундаментальна, 

онтологічна, іманентна
християнству складова 
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буття харизматичних дарів у поцейбічному житті шляхом безпосередньо-
го спілкування з Богом. Харизматичні рухи в неохристиянстві віднайшли 
своє інституалізаційне втілення у створенні харизматичних Церков. На 
відміну від них, харизматичні рухи всередині традиційних християнських 
конфесій не набули самостійної інституалізації. У контексті окресленої 
проблематики сутність харизматизації можна визначити як процес 
зміни стану свідомості людини, який виходить за рамки релевантної 
експлікації сучасними методами наук про свідомість. Наявність пев-
них методик «харизматизації» особистості забезпечує одноманітність, 
повторюваність та масовість феномену харизматизму. Специфічними 
наслідками «харизматизації» є наочна зміна поведінки, яка інтерпретується 
віруючими як зішестя на них «Духа Святого», підтвердження чого вони 
вбачають в «отриманні Його Дарів» і яка призводить до стійких змін в 
їх особистісному світосприйнятті та еталонах буття23. Визначальним 
стає саме індивідуальний містичний досвід як єдиний «реальний» доказ 
присутності Бога, що, у свою чергу, відповідає духу постмодерну, коли 
відбувається еклектична інтеграція філософії, релігії, науки тощо. Озна-
чений містичний досвід постає об’єднувальною основою для віруючих 
різних конфесій, про що йтиметься нижче.

Розглядаючи харизматизм 
у широкому розумінні, мож-
на віднайти в історії христи-
янства багато прикладів його 

прояву (монтаністи, катари, вальденси тощо). Це дає можливість виокре-
мити християнський харизматизм як характерний феномен християнської 
релігійності. Він є складним духовним явищем, що ґрунтується загалом 
на християнській доктрині про триіпостасність Бога. Основи християнсь-
кого харизматизму закладені, зокрема, в християнській пневматології, 
християнській антропології й низці інших теологічних дисциплін, розроб-
кою яких займається християнське богослов’я. Відтак, харизматизація хри-
стиянства - це постійний процес24. Не вдаючись до розлогих історичних 
екскурсів, зупинимося лише коротко на аналізі досить вагомих та 
ілюстративних проявів харизматизму в християнстві, а саме «трьох хвиль 
Святого Духа», як їх виокремлюють релігієзнавці й богослови, що дає ос-
нову для пролонгації означених тенденцій харизматизації в подальшому.

«Перша хвиля» припадає на початок ХХ ст. Це виникнення 

23Титаренко В. В. Християнський харизматизм як релігійне явище: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / 
В.В.Титаренко; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 2003. – 186 с.
24Титаренко В.В. Харизматизм в христианстве как основной прогнозный тренд его модернизации / 
В.В.Титаренко // Новые религии в России: двадцать лет спустя: Материалы Международной науч.-
практ. конф. – М.: Центральный дом журналиста, 2013. – 240 с. 

Джерела й історія харизматичних 
проявів у християнстві.

«Три хвилі Духа Святого»
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традиційних п’ятидесятницьких церков, де хрещення Святим Духом 
проявляється у глосолалії і є своєрідною сходинкою на шляху реалізації 
п’ятидесятниками своїх духовних можливостей. Впродовж майже піввіку 
п’ятидесятницький рух залишався сектантським і критично сприймався 
представниками традиційних християнських Церков. Поступово й у ці 
церкви стало проникати говоріння мовами, хоча спочатку ці явища ними 
не афішувалися. Серед чинників, які сприяли постанню й поширенню 
п’ятидесятництва, слід виділити такі:

1. Стан релігійності у традиційних християнських конфесіях, коли 
християни відчували, що їхня релігія - раціональна й зводиться до 
зовнішньої ритуальності. 

2. Особистісні переживання, які лежать в основі «нового способу 
віри» людини, переповнюють її та називаються «хрещенням у Святому 
Дусі» або «Святим Духом».  

3. Процеси модернізації та глобалізації суспільства в умовах 
постмодерної цивілізації, які у площині релігії супроводжуються 
секуляризацією, демократизацією, певним нівелюванням конфесійних 
особливостей традиційної християнської культури.

Саме тому «другою хвилею Святого Духа» вважають поширення ха-
ризматичного руху всередині вже існуючих Церков. Порівнюючи «першу 
хвилю», тобто період виникнення і поширення п’ятидесятницького руху, 
з «другою хвилею» - періодом розвитку харизматичного руху всередині 
традиційних християнських Церков, можна зауважити таке: на відміну 
від п’ятидесятницького руху, який зазнавав різких нападів, харизма-
тичний рух упродовж 20-х років ХХ ст. зумів знайти доступ майже у всі 
«народноцерковні та вільноцерковні общини», отримавши широке визнан-
ня й підтримку в керівних колах Церков. Швидке поширення харизматич-
ного руху в кількісному відношенні супроводжується певними якісними 
втратами, бо ж спостерігається певне спрощення в теологічній доктрині. У 
харизматичному русі знаходиться місце як для фундаменталістських, так 
і для критичних (по відношенню до Біблії), як для екуменічних, так і для 
сакраменталістських переконань. Спільним знаменником цього руху є не 
лише апелююче до Біблії переконання у вірі, а й формування харизматиз-
му як індивідуальної форми релігійності. 

На початку 80-х років ХХ ст. панувала думка, що харизматичний 
рух, якщо брати його у світовому масштабі, вже пройшов кульмінацію 
свого існування. Але відтоді як «друга хвиля» харизматичного руху стала 
втрачати динаміку розвитку, починається його нова епоха - епоха «третьої 
хвилі Святого Духа». 

«Третя хвиля», відома ще за назвою «пауер-івенжелізм» (тобто 
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«євангелізм у силі»), піднялася на початку 80-х. Цей рух був спрямований 
насамперед на охоплення християнських громад, що ще не стали хариз-
матичними, та створення нових громад, які б початково мали харизма-
тичне спрямування. Цікаво, що ця хвиля бере свій початок (як і обидві 
попередні) у Каліфорнії (США). Характерною рисою цього періоду є ство-
рення харизматичних Церков, тобто власне інституціоналізація харизма-
тичних рухів, яка відбувається на наших очах нині в усьому світі. Однією з 
помітних ознак третьої, об’єднуючої хвилі християнського харизматизму, 
є відсутність явищ, які викликають розбіжності у представників різних 
віросповідань. Багато християнських громад, які не мали в минулому 
зв’язків із харизматами, почали молитися за зцілення хворих і отримувати 
досвід зцілюючої сили. 

Істотна різниця між «третьою хвилею» харизматичного руху і двома 
попередніми в тому, що в «першій хвилі» «силу Божу» для служіння на-
бувають переважно штатні пастори, у «другій хвилі» - відповідальні з ми-
рян керівники домашніх гуртків та осередків, а в «третій хвилі» «дари Свя-
того Духа» можуть отримати вже всі християни. Тобто «харизматизація» 
вірних у харизматичних громадах «третьої хвилі» стає «всеохопною»25. 
Однак така «всеохопна харизматизація» в сьогоденні проявляється у ви-
вищеному пошануванні особливих «Божих помазаників», через яких, по-
особливому передається Божа воля, хоча, як вище зазначалося, Дарами 
Духа Святого наділяються всі віруючі.

Відомий євангельський богослов Д.Паккер, характеризуючи ха-
ризматичний рух, називає його свого роду хамелеоном (згадаймо наве-
дену вище цитату Г.Рормозера), що пристосовується відтінками свого 
богослов’я до того навколишнього середовища, в якому перебуває, і при 
зміні зовнішніх чинників і сам змінює своє забарвлення. Іншими словами, 
орієнтацію сучасного харизматичного відродження можна охарактеризу-
вати як певну нову і більш глибоку форму екуменізму: кожний християнин 
«оновлюється» завдяки власному релігійному досвіду в своїй релігійній 
традиції, але при цьому певним чином поєднується з іншими віруючими, 
які також «оновилися», але вже у своїх традиціях. Отже, всі «три хвилі 
Духа Святого» - це «суттєва частина харизматичного руху в християнстві 
як такому. Це означає, що майже всі християнські деномінації тією чи 
іншою мірою насичені «харизматичною ідеєю»»26.

У першоапостольській церкві прояви харизми сприймались як прак-
тична робота Святого Духа. Однак із часом це розуміння зазнало серйоз-

25Титаренко В.В. Християнський харизматизм як релігійне явище: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / 
В.В.Титаренко; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 2003. – 186 с.
26Див.: Бюне Ф. Игра с огнем / Ф.Бюне . - Spiel mit dem Feuer., 1991. – 320 с.
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них змін і трактувалося по-різному. Всі деномінації християнського спря-
мування тісно пов’язують високий духовний рівень християнства в часи 
апостолів, поширення Євангелія в супроводі чудес і знамень Духа Святого 
з першоапостольською церквою. Однак християнські ортодокси не нада-
ють такого значення глосолалії, тобто розмові з Богом незрозумілою мо-
вою (від грец. glossa - незрозуміле слово і lalien -  говорити), як це ро-
блять харизмати. Таку точку зору вони аргументують посиланнями на 
апостола Павла, який «осмислює дар глосолалії... як спілкування людини, 
наділеної цим даром з Богом. Він протиставляє цей шлях індивідуального 
містичного богопізнання таланту проповідника-пророка»27. «Як гово-
рить хто чужою мовою, той не людям говорить, а Богові, бо ніхто його 
не розуміє, і він Духом говорить таємне… А тепер, як прийду я до вас, 
браття, і до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю, 
коли не поясню вам чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи на-
укою?.. Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слова, – як пізнати, що 
кажете? Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів 
виясняти... Розмовляю я мовами більше всіх вас; але в Церкві волію п’ять 
слів зрозумілих сказати… аніж десять тисяч слів чужою мовою» (1 Кор.14, 
2–19). Це місце Нового Завіту викликає багато суперечок серед христи-
янських богословів різних конфесій. 

Католицькі богослови інтер-
претують харизму як надзвичай-
ний духовний дар, посланий певній 

особі заради блага Церкви, наприклад, дар святих, непогрішимість папи і 
таке інше. У католицькому канонічному праві стверджується, що «хариз-
ми необхідні для життя Церкви»28. З позицій історико-еклезіологічного 
аспекту зазначається, що як «давні церковні об’єднання (чернечі ордени, 
братства) так і нові (церковні рухи) зародились не тільки завдяки людсь-
кому устремлінню об’єднатися, але завдяки об’єднуючій силі, яку отримав 
їх засновник чи засновниця як дар первинної харизми»29. Однак поряд із 
харизмою «об’єднуючу роль відіграють два інших конституційних елемен-
ти, які мають інституційну природу: Слово і Таїнство»30. 

Слід зазначити, що серед трьох основних напрямів християнства като-
лицькими богословами найбільше приділяється уваги обґрунтуванню і виз-
наченню місця харизми в церковному житті. Зокрема, в документах ІІ Вати-

27Богачевская И.В. Язык религии в контексте национального самосознания / И.В.Богачевская. – Киев, 
1999. – С. 72.
28Джероза Л. Канонічне право / Л.Джероза. – М.: „Христианская Россия”, 1996. – С. 308.
29Там само. – С.309.
30Там само. – С.309.

Конфесійна специфіка
харизматичних проявів
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канського собору висвітлюється специфічна природа харизми у п’яти тезах:
1) харизми як «особливі дари благодаті» (gratias speciales); 
2) харизми вільно розподіляються Духом «серед усіх прошарків віруючих»;
3) завдяки харизмам віруючі стають «здатними і готовими» (aptos 

etpromptos) прийняти на себе різні функції для «подальшого розширення 
Церкви»; 

4) самі харизми поділяються на «екстраординарні» та на «більш 
прості й поширені»;

5) всі вони без винятку підлягають «суду авторитету Церкви», який 
визначає їх істинність. 

Вивчення документів ІІ Ватиканського собору дає можливість 
виокремити три лінії, всередині яких можна уточнити конституційно-
еклезіологічну роль харизми, а саме: 

1) Харизма - це особлива благодать, що відмінна від Слова і Таїнства, 
але орієнтована на побудову церковного communio. 

2) Харизму не можна звести тільки до індивідуального таланту, а та-
кож до дару Духа, який абсолютно всім дається у хрещенні. 

3) Існуючий взаємозв’язок між харизмою і служінням засвідчує 
належність харизми до Конституцій Церкви, на противагу протестантсь-
кому протиставленню Харизми та Інституції. 

У католицизмі явище харизматизації виявляється вже впродовж 
десятків років31. Ще 1961 р. Ватикан почав розробляти і впроваджувати 
програму повернення молоді в лоно Матері-церкви, хоча ставлення до 
харизматизації в середовищі католиків не можна назвати однозначним. 

У православ’ї відсутня чітко розроблена богословська концепція 
харизми, як це зроблено в католицькому канонічному праві. Виокремимо 
дві позиції православ’я щодо харизматизму. Перша позиція - критична. 
Вона стосується практичної діяльності харизматів. Друга - стосується бо-
гословського розуміння харизми як Дару Святого Духа, початково при-
таманного також і Православній Церкві. Харизматизм у тих його фор-
мах, які притаманні сучасним харизматичним Церквам, не закріпився 
у православ’ї, як то сталося у нього з католицизмом, де отці Церкви 
легалізували харизматичний рух, закріпивши й обґрунтувавши його в 
канонічному праві, тим самим взявши його цілком під свій контроль.

Практикуючою харизматичні дари Православною Церквою можна 
назвати, хіба що, Грецьку Православну Церкву Америки. Починаючи ще з 
1972 р., за сприяння о.Євсевія Стефану, почали з’являтися повідомлення 

31Див. дет.: Яроцький П. Релігієзнавство: підруч. / П.Яроцький. – К., 2003. – 308 с.; Сайнен В. В послед-
ние дни. Излияние Святого Духа в ХХ веке. – К., 2003. – С.44–53.
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про цей рух у журналі «Логос»32, де отець наводить такий аргумент на ко-
ристь харизматичного руху: «Дерево пізнається за плодами його... Чи де-
монструють ці плоди присутність диявола чи освячуючого Духа Христа? 
Жоден православний, якщо він має здоровий розум, побачивши на власні 
очі плоди Духа, не зможе помилитися у своїй відповіді на це питання». 
Позитивним, на думку о.Євсевія, є те, що харизматичний рух несе «нову 
присутність Бога, нове розуміння Христа, сильніше бажання молитися та 
можливість славити Бога, нове бажання читати Св.Писання, тому що воно 
оживає, нове прагнення передати іншим знання про Христа, нове відчуття 
світу і радості...»  (Журнал «Логос»  січень-лютий, 1972)33. 

З різкою критикою такого підходу до харизматизму виступив інший 
представник православ’я о.Серафим Роуз, вважаючи прояви цього фено-
мену формою спокуси, що «пов’язана із прагненням людини досягти ви-
сокого стану або духовних видінь, не очистившись від пристрастей і во-
дночас сподіваючись лише на власні судження»34. Вважаючи харизматичні 
рухи цілком протестантськими за своїм походженням, спрямуванням, 
богослужбовою практикою та кінцевою метою, С.Роуз стверджував, що 
«це явище, яке залишає лише фрагмент із чого б то не було істинно хри-
стиянського, підмінюючи християнство емоційною «релігійною історією», 
жертва якої впадає в оману, вважаючи, що вона «спасенна». Якщо «хариз-
матичне відродження» й відрізняється від протестантського відродження, 
то тільки тим, що додає нову категорію криптоспіритичних феноменів, які 
більш ефективні та об’єктивні, ніж просте суб’єктивне відродження»35.

Розглядаючи харизматичний рух як одну з форм екуменічної 
духовності, о.Серафим вважає її наділеною таким релігійним досвідом, 
який не може вважатися християнським. І це явище, на його думку, 
закладає підвалини зародження нової релігії, яка за своєю суттю вже не 
буде християнською36. А «нова релігійна свідомість, до якої належить і ха-
ризматичний рух, - зазначає він, - це демонічне посвячення, що існувало 
раніше в рамках лише язичницького світу»37. 

Православний богослов української діаспори в Канаді о.Степан Яр-
мусь, визнаючи наявність як негативних, так і позитивних боків у практиці 

32Історична довідка: в 1945 р. І.Поснова заснувала видавництво «Життя з Богом. В 1950 р. вона почала 
видавати журнал  «Росія і Вселенська Церква» (рос.мовою), на сторінках якого католики і православні, 
священики і богослови мали змогу публікуватися разом. В 1971 році на зміну журналу «Росія і Все-
ленська Церква» у цьому видавництві почав випускатися журнал «Логос», який відповідав тодішній 
екуменічній відкритості з боку Католицької Церкви щодо Російської Православної церкви. 
33Журнал «Россия и Вселенская Церковь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://книги82.рф  
34Роуз С. Православие и религия будущего / С.Роуз. – Волгоград, 1991. – С. 194.
35Там само. – С. 125.
36Там само. – С.131.
37Там само. – С.132.
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харизматичних рухів, зазначає: «Благодать в ортодоксальному розумінні – 
це Дари Духа Святого. Тому ні християнське життя, ані Церква не мислимі 
без Благодаті Святого Духа, бо то тільки Дух Божий оживотворює Церкву 
завжди – від першої Християнської П’ятдесятниці й по сьогоднішній день. 
Усе, що діється у Православній Церкві: всі Таїнства, всі Богослужіння і всі 
моління - можливі тільки завдяки Благодаті Святого Духа»38. Відтак, на 
думку о.Степана Ярмуся, немає християнської церкви поза харизмою, яку 
він ототожнює з проявом Духа Святого.

Наголошуючи на протестантському походженні сучасного хариз-
матичного руху, о. Ярмусь вважає, що «протестантизму харизматизм 
необхідний, бо в ньому немає таїнственного життя; харизматизм мож-
на припускати і для католицтва з його формалізмом та священичим 
легалізмом. Пропозиція харизматизму для Православної Церкви - це 
пропозиція, яка припускає заперечення її Благодатної природи, запере-
чення її Істоти»39, оскільки «сама природа Православія, природа наших 
релігійних переживань - харизматичні від самого початку існування 
Церкви, бо без цього ні Православіє, ні Православна Церква, ані релігійне 
життя не існують»40. Отже, в цій концепції харизматизм сприймається як 
певний «компенсатор» втрати «благодаті Божої» протестантизмом та ка-
толицизмом, тобто якщо б ці церкви не втратили первісної благодаті Духа 
Святого, а зберегли її (як православ’я – за о. Степаном), то ніякого хариз-
матизму не потрібно було б. 

Спільним для богословських рефлексій о.Роуза та о.Ярмуся є їх пе-
реконання, що дари Святого Духа не відкриваються тим, хто перебуває 
поза істинною Церквою (тобто православ’ям). «Благодать Святого 
Духа була дана всім нам, вірним Христу, в таїнстві святого хрещення і 
закріплена таїнством миропомазання… як прийнято в святій Церкві, 
вічній охоронниці цієї благодаті»41. 

Назагал сучасне православне богослов’я визначає стан харизматів 
як такий, що є за своєю суттю протилежним «витрезвінню» і рівнозначний 
спокусі (самообману). Як українські, так і західні православні богосло-
ви схильні розглядати сучасний харизматизм і його «візитну картку» - 
глосолалію як «демонічну обсесію» (осаду, блокаду), тобто одержимість 
злими духами на відміну від посесії, повної одержимості бісами42. Од-
ним із найактивніших представників крайнього негативного сприйнят-

38Ярмусь С. Духовість українського народу / С.Ярмусь. – Вінніпег, 1983. – С.35.
39Ярмусь С. «Charismatism» An Outline of its Discussion / С.Ярмусь. – Вінніпег, 1985. – 156 с. – С.48.
40Там само. – С.48.
41Роуз С. Православие и религия будущего. – Волгоград, 1991. – С.143.
42Дунаев Д. Харизматизм как психическое оружие массового поражения [Електронний ресурс ]. –  Ре-
жим доступу: http://www.kiev-orthodox. com/apology/religions/harismatism.htm     
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тя сучасного християнського харизматизму є російський «сектознавець» 
О.Дворкін, який, зокрема, зазначає: «Молитовні зібрання вводять сектантів 
в ірраціональний екстаз, при якому вони входять в інший стан свідомості. 
Вони переходять в інший світ, наповнений «демонами», занепокоєнням, 
стресом та розпачем. Разом з тим вони робляться своєрідними наркома-
нами пережитих на зборах станів і вже більше не можуть жити без ейфорії 
від «іномовлення». У такий спосіб відбувається контролювання свідомості 
членів секти її керівництвом»43. Однак така думка, з огляду на сумнівність 
О.Дворкіна як експерта, не викликає довіри, але при цьому, сектознавець є 
виразником певних православних кіл. 

Харизмати, у свою чергу, вважають наявність у віруючої людини 
«дарів Святого Духа» доказом автентичності її віри. Саме присутність у 
релігійному русі цих дарів розглядається ними як доказ безперервності 
християнської традиції від часів перших апостолів. Харизмати проголо-
шують втрату цих здібностей традиційними християнськими конфесіями 
доказом того, що вони «відступили» від вчення Христа, аргументуючи це 
тим, що: 1. Говоріння іншими мовами припиниться лише під час друго-
го пришестя Ісуса Христа. 2. Пророцтва і говоріння іншими мовами не 
замінились каноном Нового Завіту, тому що не вважалися таким Божим 
Словом як Священне Писання. 3. Головна мета зішестя Духа Святого з ха-
ризматичними проявами - євангелізація і проповідь християнства, які й 
відбуваються за біблійними словами: «Та ви приймете силу, як Дух Святий 
злине на вас, і Моїми ви свідками будете… аж до останнього краю землі 
будете Мені свідками» (Дії 1, 8). 

Водночас можна виокремити точку зору протестантів-нехаризматів, 
яка базується на думці, що дія духовних дарів припинилась після смерті 
апостолів і апелює до того, що: 1. Чудеса і знамення слугували лише для 
підтвердження проповіді апостолів. 2. Згідно з Першим Посланням до ко-
ринтян говоріння іншими мовами припинилось після завершення канону 
Нового Завіту (1 Кор. 13, 8–10). 3. Оскільки християнство має досконале 
одкровення від Бога, тобто Закінчене Священне Писання, то немає потре-
би в таких дарах, як пророцтво і глосолалія44. 

Протестантські дослідження всіх основних течій цієї християнської 
конфесії прагнуть показати факт дару «говоріння мовами» у Новому Завіті 
як такий феномен, який дається віруючим Святим Духом з особливою ме-
тою. Протестанти-нехаризмати вважають, що «говоріння мовами» у Но-
вому Завіті дарується не кожному, а лише тому, кого обирає Дух Святий. 
Вони наголошують, що не існує такого веління, щоб кожний віруючий 
43Дворкин А. Введение в сектоведение. – Н. Новгород, 1998. – С.56.
44Див.: Харинк К. Харизматическое движение. – Одеса, 1996. – С. 64–71; МакАртур Дж.Ф.Харизматики. 
– М, 1991. – С.84–97.
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брав участь у цьому. У Новому Завіті немає твердження, що «говоріння 
мовами» є ключем до більшої духовної сили, а навпаки, є твердження про 
те, що мови припиняться (1 Кор. 13:82). 

Особливий зміст цього твердження викликає безліч суперечок се-
ред протестантських дослідників. Зокрема, стверджувалося, що «мови» 
потрібні були лише в новозавітні часи (Б.Уарфілд) і що вони припиняться 
самі собою (М.Унгер). Примиренська позиція щодо мов полягає в тому, що 
сучасної глосолалії не слід прагнути штучно, як не слід її й забороняти. Цей 
компроміс підтримується в різних колах нехаризматичних протестантів. 
Якщо який-небудь випадок прояву глосолалії ідентифікується з 
новозавітним даром «говоріння мовами», то, відповідно до протестантсь-
кого підходу, необхідні докази, що він строго відповідає новозавітним 
описам цього дару, включаючи джерело, призначення, природу, порядок, 
роль для місії і т.д. Доказ ідентичності явища не може ґрунтуватися на осо-
бистому досвіді чи на авторитеті будь-якого вчення, а має ґрунтуватися на 
свідченнях Святого Писання з цього питання.

Харизматизм, як зазначалося неодноразово, закріпився в бага-
тьох традиційних конфесіях - єпископальній Церкві, пресвітеріанській, 
методистській, баптистській, лютеранській тощо. Тобто він виходить за 
рамки окремого явища, перетворюючись на постмодерний тренд, харак-
терний для християнства. Сьогодні ціла низка християнських церков, у 
тому числі й окремі об’єднання Адвентистів сьомого дня, використовують 
так званий «Давидів стиль служіння», в якому велика роль відводиться 
співу і танцям у церковному служінні. Такі церкви називають 
«святкуючими».

Ще влітку 1991 р. у бюлетні п’ятидесятницько-харизматичного 
руху США Timeline з’явилася публікація «П’ятидесятницьке оновлення 
серед Адвентистів сьомого дня». У статті йшлося про пасторів Давида 
Шнайдера та Данаа Симпсона, які оновили свої адвентистські громади 
на кшталт п’ятидесятницьких. Успіх цих общин спонукав деяких церков-
них керівників АСД підтримати п’ятидесятницький рух усередині церкви 
настільки, що Генеральна Конференція стала посилати пасторів у спільноту 
Шнайдера для навчання «новим концепціям і програмам богослужіння». 
З лютого 1990 р. громади Адвентистів сьомого дня на території Америки 
почали переходити на новий стиль богослужіння, який деякі назвали «яв-
ленням»45. 

Отже, харизматичний рух почав виходити за межі церкви 
п’ятидесятників. Тепер віруючі, «хрещені Духом», не прагнуть вий-

45Титаренко В. В. Християнський харизматизм як релігійне явище: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / 
В.В.Титаренко; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 2003. – 186 с.
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ти із своїх церков і приєднатися до тих деномінацій, які глосолалять: 
політика змінюється в бік охоплення існуючих конфесій і створення 
«недомінаційних» і «інтердомінаційних» церков. 

Розглянуті вияви ставлення різної християнської конфесійної 
теології до харизми та харизматизму свідчать, що вони спираються, 
перш за все, на теологічну традицію тієї чи іншої конфесії. Виявляється 
різноманітний спектр ставлення до сучасного харизматизму - від по-
вного неприйняття його православними ортодоксами - до спроб «впи-
сати» харизматичні прояви в контекст конфесійного богослів’я та про-
голосити цей прояв релігійності істинно біблійним і апостольським у 
харизматичних церквах. 

Харизматизм - глобаліст-
ський за своєю суттю, але водночас 
він легко пристосовується до різних 
національно-культурних контекстів, 

почасти через активне абсорбування елементів локальних культур та 
інтеграції їх у свій богослужбовий корпус і місіонерську практику, поча-
сти - через апеляцію до наднаціональних і позакультурних суспільних 
прошарків групової та індивідуальної свідомості. Йдеться також про 
формування нового типу солідарності - транснаціонального типу, який 
може згодом претендувати на заміщення традиційних зв’язків у рамках 
стійких національних і навіть цивілізаційних колективів46. У главі 4 нами 
зазначалося, що за існуючими прогнозами центром християнства стане  
Екваторіальна Африка47. І понад 100 млн християн будуть проживати в 
шести провідних християнських країнах - Бразилії, Мексиці, Філіппінах, 
Нігерії, Конго та США, а найбільше поширення отримає «найбідніша» 
гілка християнства - п’ятидесятники48. «Найбідніша», нагадаємо, тому, що 
незважаючи на проповідуваний у католицькій церкві лозунг «Католицька 
церква - для бідних!»49, «бідні» все-таки обирають п’ятидесятників.

Якими ж актуальними для сучасних громадян характеристика-
ми наділене християнство в його модернізованій харизматичній формі? 
В основному - це, зі слів П.Друкера - «не ритуал, а духовний досвід і 
добровільне служіння суспільству, яке здійснюється в самій церкві або за 
її посередництвом»50. Крім того, харизматичні рухи, як один із напрямів 

46Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм. – К., 2008. – 
С.47.
47Уткин А.И.  Американская империя. – М. : Изд-во Эксмо, 2003. – 736 с. – С.485. 
48Там само. –  С.485.
49Папа до учасників Давоського форуму: Не забувайте про бідних. Радіо Ватикану [Електронний ре-
сурс]. –  Режим доступу: http://uk.radiovaticana.va/news/2016/01/20
50Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
mx4.ru/druker_xximanagement/7/08/

Характеристики харизматизму 
в умовах постмодернізму

та глобалізації
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НРТ, виникають на хвилі протесту проти традиційних цінностей і 
пов’язані з молодіжною субкультурою. Серед неофітів наявні ті молоді 
люди, які розчарувалися, приміром, в інших формах бунту (вживанні 
наркотиків, секс-революції, контркультурі тощо).

Харизмати, поки що не мають єдиного авторитету чи катехізису, в 
якому їх вчення було б викладено у стрункій логічній формі. Їх теологія 
знаходиться в процесі становлення. Часто можна почути, що особливої 
доктрини у них бути не може, оскільки все, у що вони вірять, опирається 
на тексти Біблії. Перша, друга і третя хвилі «Духа Святого» (виник-
нення п’ятидесятницьких громад, поширення харизматичних проявів 
усередині існуючих деномінацій, виникнення власне харизматичних 
громад відповідно), незважаючи на серйозні розходження з низки пи-
тань, пов’язані спільною парадигмою. Третя хвиля практично повторює 
шлях класичного п’ятидесятництва на ранніх етапах його історії. Та 
конкретизація основних доктринальних положень харизматів поступово 
відбувається і піддається верифікації. Їх основними віросповідними по-
ложеннями на сьогодні залишаються такі біблійні істини51:

1. Біблія є богонатхненним Писанням, одкровенням Бога для лю-
дини, непогрішимим і надійним керівництвом і джерелом віри, вчення і 
життя (2Пет. 1:21; 2Тим.З:16).

2. Існує один істинний Бог у трьох особах Бог-Отець, Бог-Син, Бог-
Дух Святий (Мат. 28:19; Лук. 3:22).

3. Ісус Христос є Вічним Сином Божим і він є Богом  (Мат. 1:23. Вих. 
9:6).

4. Бог створив людину праведною, але через непослух Адама у світ 
ввійшли гріх, прокляття і смерть (Бут. 3:6– 24; Рим. 5:12).

5. Людина може отримати спасіння тільки через віру в Ісуса Христа і 
отримати прощення гріхів завдяки Його викупній жертві на Голгофському  
хресті (Єф. 2:8; Рим. 3:24– 25).

6. Всі, хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, 
повинні бути хрещені через повне занурення у воду (Мар. 16:16, Діян. 2:38).

7. Хрещення Святим Духом – це дар, обіцяний Ісусом Христом всім 
віруючим. Хрещення Святим Духом йде за народженням згори; його зна-
менням є говоріння іншими мовами і прояв дарів Святого Духа (Діян. 
2:4.38; Лук. 24:49; 1 Кор.12:1– 31).

8. Вечеря Господня – це таїнство, яке символізує страждання Христа 
і його смерть, а також пророцтво про Його друге пришестя (1 Кор. 11:26).

9. Божественне зцілення було обіцяно ще у Старому Завіті і є 
невід’ємною часткою Нового Завіту (Вих. 15:26; Пс. 102:3; Мат. 8:16,17; 

51http://www.praisegod.name – Сайт харизматичної Церкви «Прославлення».
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Діян. 5:16; Як. 5:14– 16).
10. Ті, хто помер у гріхах, не увірувавши в Ісуса Христа, чиє ім’я 

не записане в Книзі життя, разом із дияволом і його ангелами зазнають 
вічного покарання і будуть кинуті в озеро вогняне, що горить сіркою. Це і 
є друга смерть (Мат. 25:46; Мар. 9:43– 48; Одкр. 20:11– 15, 21:8).

Отже, характерне для постмодерну в релігії розмивання ідеї Бога в 
харизматизмі набуває особливого значення. Це навіть не «співробітництво» 
віруючої людини з Богом, а вчення про «малих богів»52. Іншою озна-
кою постмодерну, що виявляється в десакралізації Священного Пись-
ма, є свобода в інтерпретації ідей, текстів, подій. Можна віднайти і легко 
проінтерпретувати будь-який вірш із Біблії для цього конкретного випад-
ку чи проблеми. На основі цього з’являється література, з одного боку, да-
лека від релігійної, а з другого - насичена цитатами з Біблії і покликана 
керувати життям харизмата у всіх сферах його діяльності - від сімейної до 
підприємницької. Тобто на релігію переносяться всі існуючі життєві про-
блеми, вона прагне ввійти в непритаманні їй сфери суспільного буття53.

Отже, «третя хвиля Духа Святого» розгортається сьогодні не 
лише в інтенсивному напрямку - як «напруження» чи «посилення», а й 
в екстенсивному - через процес інституціоналізації. Поява релігійних 
організацій харизматичного напряму об’єктивно зумовлена самим про-
цесом харизматизму, одним із наслідків якого є посилення системних 
якостей релігії, поява власної форми опредмечування харизматичної 
релігійної діяльності й відносин у вигляді релігійних інститутів. Це, у 
свою чергу, формує відповідні переваги: прогнозувати діяльність, забезпе-
чувати регулярність і стабільність, інтеграцію, дисципліну й кооперацію, 
можливість ін(in)-конфесійних впливів як вибудовування внутрішньої 
релігійної політики церкви/громади та аут(out)-конфесійних - у сфері 
міжконфесійних відносин, державно-конфесійних та відносинах церква-
суспільство тощо. В умовах модернізації та глобалізації, інформатизації та 
технологізації, в яких розгортається такий постмодерний тренд як хариз-
матизм, створювані релігійні інститути не завжди можуть вкладатися в 
рамки ідеально визначених типів, виписаних, зокрема, в соціології релігії – 
виникають нові, які не можуть повністю вкладатися в рамки тих типів, які 
виписані на матеріалі інших релігійних прикладів. Крім іншого, в хариз-
матичних церквах це може бути пов’язано з постаттю і харизмою самого 
лідера. Пастор великої церкви може бути авторитарною особистістю і за-
ради функціонування «церковної машини» використовувати різноманітні 

52Титаренко В. В. Харизматизм в його інституційних формах: історія і сучасність. Інституційні про-
цеси конфесійного життя світу й України. Колективна монографія / за ред. А.Колодного. – К.: УАР, 
2015. – 384 с. – С. 224–230.
53Там само.
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методи: «Як і в будь-якій фірмі, у пастора - абсолютна влада. Він змінює 
співробітників, пропонує нові будівельні проекти й розпоряджається 
бюджетом» (див. докладніше Фолькера и Мартіна Кесслерів «Сіті влади»). 
У цьому криються певні небезпеки і ризики майбутнього розвитку таких 
релігійних утворень, оскільки прив’язаність процесу лише до однієї люди-
ни - пастора, лідера, авторитет якого є незаперечний та санкціонований 
Богом в очах віруючих, здатна призводити до неузгодженості подальших 
інституційних змін, непослідовності й безсистемності формування яки-
хось нових унормувань, правил тощо. 

Харизматичним церквам більш притаманні зміни в неформальних 
нормах, оскільки жорстко фіксованої теологічної системи, як ми вже зазна-
чали вище, оформленої в догматичні норми, вони не мають. Відтак нерідко 
в окремих пасторів формуються альтернативні моделі поведінки, пов’язані 
з власним сприйняттям цілей і ресурсів своєї релігійної діяльності: про-
мовистим прикладом може бути релігійна діяльність таких представників 
харизматичного напрямку в Україні як С.Аделаджі54 - очільника 
харизматичної церкви «Посольство благословенного Царства Божого для 
всіх народів», чи В.Мунтяна55, який вважає себе апостолом, очолює Ду-
ховний центр «Відродження» і проводить досить одіозні богослужіння, 
спрямовані на зцілення, вигнання бісів, зняття родових проклять тощо. 
Щодо специфіки такої релігійної форми, то, ймовірно, можна говорити про 
деяку «фольклорну магію», як у її традиційній, так і в сучасній формах. Та-
кий тип релігії є характерно прагматичним та орієнтованим на досягнення 
конкретних цілей. У наш час тотального прагматизму та орієнтованості на 
успіх, фактично вбираючи в себе елементи з нехристиянських символь-
них систем, релігійних чи нерелігійних, він також має своїх прихильників, 
апелюючи до «теології процвітання» - одного з найпоширеніших вчень, 
якого притримуються, не тільки представники харизматичного руху, 
але й інших конфесій сучасного протестантизму. «Мунтянівський» тип 
релігійних богослужінь, орієнтований на задоволення певних потреб, як 
і перші харизматичні угруповання, у свій час - викликає досить неодно-
значну реакцію. Враховуючи його спрямованість на «безхристиянську» 
Європу, можемо означити це явище як спробу зародження «четвертої 

54У 2009 р. міліція висунула обвинувачення пастору церкви Посольство Боже Сандею Аделаджі у 
причетності до організації заволодіння Кінгз-Кепітал грошовими коштами громадян шахрайським 
шляхом; з 2012 р. Сандей Аделаджа перебуває під підпискою про невиїзд; 2013 р. Генеральною про-
куратурою України затверджено обвинувальний висновок, який спрямовано до суду.
55Володимир Мунтян – засновник і старший пастор Духовного Центру «Відродження» в м.Дніпро з 
2002 р. У грудні 2012 – січні 2013 року адепти «Відродження» активізувалися. Основна діяльність – 
цілительство, зняття родових проклять, які викликають передчасну смерть, онкологічні хвороби, роз-
лучення, самотність, злидні та нещасні випадки. Його діяльність неоднозначно оцінюється пасторами 
інших харизматичних церков.
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хвилі Духа Святого», коли харизматичні прояви, набуваючи іншої, дещо 
відмінної релігійної форми, зароджуються в середовищі вже існуючого 
інституційного харизматизму. Вивчення і аналіз цього явища може скла-
сти окремий напрямок дослідження, оскільки сучасний динамічний роз-
виток засобів масової комунікації (соціальних мереж насамперед), а та-
кож процеси глобалізації уможливлюють швидке інтегрування в життя 
суспільства новітніх релігійних практик, ідей і доктрин - етапи зароджен-
ня і активізація нових форм релігійності відбуваються значно швидше, 
аніж це було раніше. Як зазначає П.Бергер56, церкви, як і інші релігійні 
організації, що діють в умовах «релігійного» ринку, змушені конкурува-
ти між собою. Релігійні сенси стають елементом «моди», вплітаючись у 
механізм ринкових відносин у вигляді психологічних тренінгів, курсів 
особистісного зростання, виховання лідерських якостей, різних методик 
і практик психотерапевтичного характеру тощо. Можна зробити припу-
щення, що така тенденція здатна розгорнутися у двох напрямах розвит-
ку, або прийняти дві форми: у першому випадку зацікавлені особи такого 
ґатунку «психотерапії» здатні навернутися до однієї з тих релігій, елементи 
якої включені в курс, другий - поступова трансформація самої організації 
відбуватиметься у напрямі більш виражених релігійних рис. Відтак поняття, 
якими ми звикли оперувати і які залишаються застосовними до традиційних 
конфесій, у характеристиці новітніх явищ зазнають певних трансформацій.

Розглянута філософсько-
релігієзнавча теоретична модель 
християнського харизматизму 
містить аналіз генетичної приро-

ди та історичних витоків феномену харизматизму як фундаментальної 
онтологічної складової, іманентної християнській релігійній традиції. Така 
модель дозволяє виснувати, що в широкому сенсі харизматизм - постійний 
фермент релігійної картини світу, який невтомно продукує у минулому, 
сьогоденні й майбутньому релігійні пошуки у християнстві. Цікавою 
і суголосною зазначеному висновку є думка сучасного філософа-
богослова М.Черенкова, який із філософсько-історичних позицій 
розглядає і європейську Реформацію, означуючи її як циклічний 
рух: «Нині у всіх християнських конфесіях поширюються ідеї нової 
Реформації, яка б зробила християнську традицію відповідною сучас-
ним соціокультурним та духовним запитам суспільства»57. Таким чи-
ном, наше розуміння харизматизму і висловлене розуміння ідей нової 

Філософсько-релігієзнавча 
концептуалізація феномену 

християнського харизматизму

56Бергер П. Церковь как предприниматель. Общество в епоху плюрализма требует новой стратегии  [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://religion.ng.ru/people/2003-08-06/7_strategy.html – Назва з екрану.
57Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм. – К., 2008. – С.47.
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Реформації як рушійної сили християнства збігаються.
Харизматизм наочно ілюструє той постмодерністський стан 

християнської релігії, який став помітною тенденцією в житті сучас-
ного суспільства. Цілком відповідаючи принципам постмодернізму 
- деконструкції, радикальній плюральності, релятивізму, еклектиз-
му, фрагментарності та заміні реальності симулякром, він стрімко 
поширюється у християнському світі. В умовах плюральності істини 
християнство може виступати як одна з істин серед рівноправних. 
Х.Йоанс також говорить про сучасний підйом п’ятидесятництва 
(пентекосталізацію - Т.В.), зазначаючи, однак, що він може ослабнути. 
«Водночас, - зазначає німецький соціолог, - основні християнські гро-
мади можуть стати більш харизматичними внаслідок конкуренції…. і… 
залежно від глобальних політичних перипетій, набувати форм, що над-
звичайно різнитимуться між собою58. Такі обставини можуть закласти 
підвалини для зародження «четвертої хвилі Духа Святого», що поставати-
ме в середовищі вже самого харизматизму. 

Отже, маємо достатньо доказів для ствердження, що ХХ ст. - і, 
ймовірно, ХХІ ст. є часом актуалізації харизматичних рухів, їх активізації, 
інституалізації та становлення. Варто також відзначити, що самі 
п'ятидесятницькі та харизматичні рухи та мають досить широке поширення 
та видозмінюються вже незалежно від початкового стану. Дж.Барна, який 
є автором і засновником Барна Груп у Вентурі - фірми, яка спеціалізується 
на проведенні досліджень для християнських служінь, прокоментував, що 
зростання харизматичних і п’ятидесятницьких церков недивне, тому 
що відображає існуючі культурні тенденції в суспільстві. «Свобода 
емоційного й духовного вираження, типова для харизматичних зібрань, 
перегукується з культурною тенденцією особистісного вияву, приймаючи 
різні емоції та дозволяючи людям інтерпретувати їхній досвід у такому 
вигляді, який має для них сенс» , - пояснює Дж.Барна. Він, як і Х.Йоанс, 
зазначає, що очікує ще більшого зростання харизматичного христи-
янства та його диверсифікації, яка буде формуватися під впливом цілої 
низки чинників індивідуалізації свідомості, свободи думок, соціального 
успіху як ознаки обраності, зміни парадигм світосприйняття, поступово-
го стирання меж між церквою і культурою, світським і сакральним - цих 
основних ознак постмодерністського часу, які відображаються в явищі 
харизматизму, формулюючи його визначальну позицію в християнстві на 
найближче майбутнє.

58Йоас Х. Будущее христианства. Доклад, в сокращенной форме представленный 9 июня 2007 г. на 
Дне Немецкой Лютеранской Церкви / Х.Йоас // Социологические исследования. – 2009. – № 11. – C. 86
59Цит. за: Riley J. Christian Post Reporter. Пер. с англ.: Левушкан Ю. [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.baznica.info/pagesid-4704.html



274

ВИСНОВКИ

Здійснений у монографічному дослідженні комплексний 
філософсько-релігієзнавчий аналіз прогностичного потенціалу на-
уки релігієзнавства дав змогу визначити основні поняття, виявити 
методологічні особливості прогнозування в релігійній сфері та можливі 
межі його застосування. 

Бачення майбутнього людства у формі соціально-утопічних, 
філософсько-історичних та релігійних концепцій спонукало до 
дослідження, яке має межовий характер і постає окремим випадком 
однієї з найістотніших тенденцій сучасної науки, а саме - її інтеграції і 
трансметодологічності. Наслідком такої інтеграції стало застосуван-
ня міждисциплінарних, полідисциплінарних та трансдисциплінарних 
підходів і методологій, серед яких дискурс-аналіз, синергетика, прогности-
ка, окремі досягнення в експертології як складової прогностики, філософія 
й соціологія релігії, політологія, соціальне та політичне прогнозування. 

Оскільки релігієзнавство як гуманітарна сфера знання також оперує 
загально-науковим поняттям прогнозу, його визначено як вірогідне знан-
ня про майбутній стан досліджуваного об’єкта. Дослідження показало, 
що поняття «майбутнє» посідає особливе місце у філософії, в людській 
рефлексії. Існуючі у філософії теорії майбутнього пояснюють його по-
різному: індетермінізм трактує майбутнє як певну невизначеність, яку лю-
дина здатна перетворювати за власним бажанням і потребою, а за іншою 
теорією - детермінізму - майбутнє визначене заздалегідь. Крім того, під 
час опрацювання джерел подекуди траплялись ототожнення понять «про-
гнозування», «передвіщення», «передбачення», «пророцтво» тощо. А тому 
постала необхідність уточнення і розрізнення цих понять задля уникнен-
ня викривлень і неточностей у тексті монографічного дослідження. 

Позаяк у дослідженні майбутнє розуміється як часова категорія, 
то операціоналізаційно ми зупинилися на дефініції майбутнього як 
суб’єктивної з людського погляду й об’єктивної з погляду стороннього 
спостерігача частини лінії часу сприйняття реальності. Крім того, така 
постановка питання вимагала дослідження особливостей пізнавальної 
діяльності суб’єкта, оскільки прогноз дозволяє сьогодні готуватися до 
вирішення проблем завтрашнього дня, до майбутнього в цілому, а відтак 
є підпорядкованим меті діяльності людини. Виступаючи соціально-
психологічною установкою, що демонструє здатність суспільства до само-
розвитку, прогноз набуває ознак антропності. Саме поняття «майбутнє» 
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є поняттям антропним, але разом з тим і соціальним, що суголосне і 
розумінню самої релігії як людиновимірного явища. Відтак, для їх повної 
характеристики і розуміння необхідне усвідомлення часових змін, їх 
векторності, що спонукало до розгляду й аналізу векторності часових змін 
і принципу антропності. 

Специфіка прогнозу, з точки зору його предмета, містить цілу низ-
ку своєрідних гносеологічних відмінностей, адже центральним пунктом 
гносеології є проблема істини як результату адекватного відображення 
у свідомості суб’єкта пізнавальної діяльності сутнісних властивостей 
об’єкта дослідницького інтересу. Для визначення ж істинності прогнозу не 
можна застосовувати практику як критерій істинності знання. Пізнання в 
умовах прогнозування аналізується з точки зору активності суб’єкта щодо 
об’єкта пізнання, тому розглянуто дві специфічні особливості прогнозу: 
як випереджального відображення і як форми активності суб’єкта, що 
пізнає. Вирішуючи в дослідженні проблеми методології релігієзнавчого 
дослідження, ми залишаємося свідомими того, що всі методологічні про-
блеми прогностики мають певний межовий характер, оскільки виникають 
на стику загальної методології  наукового пізнання.

Дослідження релігії як складного духовно-практичного, культур-
ного, соціально-історичного феномену, особливо у сфері застосуван-
ня методів прогнозування в релігієзнавстві, передбачає досить широкі 
варіації в оперуванні поняттями, які залежать як від ціннісних устано-
вок автора, так і від поставленої мети і завдань. Уявлення про них може 
бути неоднозначним у різних дослідників і залежить від того, які елемен-
ти чи процеси існуючої реальності вони вважають найбільш значущими, 
а також від того, як дослідники розуміють можливість їх екстраполяції 
в майбутнє. Внаслідок цього з’являються навіть не різні, а протилежні 
прогнози майбутніх релігійних ситуацій, зумовлені різним баченням 
як одних і тих самих компонентів оточуючої реальності, так і окремих 
її складових. Тому під прогнозуванням релігійних процесів ми загалом 
розуміємо усю сукупність послідовних дій та логічних операцій, спрямо-
ваних на отримання ймовірного, науково обґрунтованого судження про 
майбутній стан релігійної системи у взаємозв’язку та взаємозумовленості 
її елементів. Релігійний процес у дослідженні означується як закономірна 
безперервна послідовна зміна станів розвитку релігійного комплексу, які 
слідують один за одним. Релігійну ситуацію ми розглядаємо як опредме-
чену систему (досліджувану одиницю), під якою розуміється не окремий, 
хай навіть і значний релігійний факт, а концентроване вираження всього 
комплексу релігійних проявів у їх взаємозв’язку та взаємозумовленості в 
контексті існуючого соціального середовища, певне комплексне, систем-
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не утворення, яке може бути локалізоване та фіксоване у просторі й часі. 
В монографії запропоновано модель концептуальної матриці релігійної 
ситуації як складноорганізованої системи, яка може бути застосовною в 
якості методологічного інструментарію у дослідженні будь-якої релігійної 
ситуації як локусу соціальної реальності. 

Тут потрібно розуміти наступне. Для релігії як складно організованої 
системи, що еволюціонує, проблематично створити детальну модель, 
що дозволить точно розраховувати значення змінних у кожний момент 
часу. Однак у цьому дослідженні таку спробу здійснено, але у вигляді 
«м’якої», нежорсткої моделі концептуальної матриці релігійної ситуації, 
яка дозволяє оцінювати прогнозовані значення основних параметрів 
лише приблизно. Використання ж «твердих» моделей, що претендують 
на точне визначення параметрів майбутнього розвитку складної систе-
ми (наприклад, клімат, розмір популяції, чисельність населення, пара-
метри економічного зростання тощо), часто призводить до викривлених 
висновків і прорахунків.

Характерна відмінність сучасних прогнозів полягає в тому, що в 
них не дається універсальної відповіді на питання про головні параметри 
майбутньої картини світу і місця в ньому релігії, оскільки є різноманітність 
комбінацій різних параметрів (керуючих параметрів, параметрів порядку, 
при критичному значенні яких релігійна ситуація спонтанно переходить 
до нового впорядкованого стану), до того ж прогнозна функціональна 
значущість критеріїв, які пропонуються, може змінюватися. Наголо-
симо також, що кожна релігійна ситуація є неповторюваною у своєму 
різноманітті, тому інформація про низку схожих ситуацій як така не може 
вважатися основою для діяльності в новій ситуації. Це унеможливлює 
формалізацію в побудові прогнозу розвитку/зміни релігійної системи і 
закріплення його в символічній системі. 

Прогнозування релігійних процесів як соціально-ціннісне 
розуміння майбутнього відбувається в різноманітних формах - від простої 
екстраполяції досягнутих результатів діяльності в релігійній сфері до нау-
кових концепцій розвитку релігії в контексті загального розвитку людства. 
На відміну від конкретних прогнозів, наприклад у сфері розвитку науки 
або політики, комплексні прогнози в релігійній сфері виправдовуються 
слабо, що свідчить про можливість раціональних розрахунків тільки окре-
мих тенденцій у процесі розвитку релігії, але неможливість створення на 
науковій основі цілісної перспективної картини буття релігії, пояснюваної 
конкретно визначеною теорією. 

А відтак це пояснює таку, на перший погляд, строкатість викладу 
монографічного матеріалу, хоча при детальнішому ознайомленні стає 
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зрозумілою і цілком вмотивованою логіка саме такої концептуальної по-
будови дослідження. 

У пропонованому дослідженні акцент поставлено на християнстві, 
однак всю його повноту охопити було неможливо із зрозумілих причин. 
Відтак ми обмежилися аналізом виокремлених тенденцій, здійснених на 
основі ґрунтовних соціологічних опитувань. Такою тенденцією постав ха-
ризматизм - глобалістський за своєю суттю, але водночас такий, що легко 
пристосовується до різних національно-культурних контекстів, почасти 
через активне включення елементів локальних культур та інтеграції їх у 
свій богослужбовий корпус та місіонерську практику, а почасти - через 
звернення до наднаціональних і позакультурних суспільних прошарків 
групової й індивідуальної свідомості. Аналіз харизматизму дав змогу та-
кож виснувати таке:

- в основі трансформаційних процесів у релігії є механізм впли-
ву монотипу (певної рухливої структури, основою якої є пасіонарій як 
рушійний фактор) на стереотип (традиційність); 

- аналіз трансформацій у християнстві, в яких виокремлюються 
одновекторні зміни, дає змогу екстраполювати деякі узагальнюючі вис-
новки на сучасні релігійні явища;

- компаративний аналіз характеристик пасіонарних особистостей 
дозволяє окреслювати певні ризики для релігійної системи (внутрішній 
вимір);

- відносно ексклюзивні християнські рухи, випробовуючи межі 
терпимості домінуючої культури, з часом здатні долати локальні кордони, 
розширюючи свою експансію (зовнішній вимір).

Однією з основоположних умов наукової коректності у складанні 
прогнозів розвитку/зміни релігійної ситуації є усвідомлення того, що про-
гноз не можна ототожнювати із прагненнями передбачити всі можливі 
деталі майбутнього, детерміновані великою кількістю факторів, зокрема 
різнорівневою конструкцією релігійної ситуації (метарівень, макрорівень 
та мікрорівень), а також специфічними чинниками, що опосередковують 
досліджувані феномени. Тому закони, які лежать в основі змін релігійної 
ситуації, можуть мати ймовірнісний характер, а прогностичні висновки 
найкоректніше формулювати як тенденції або варіативні моделі майбутніх 
станів релігійної ситуації.

Доcить складним завданням видалося передбачення тих релігійних 
нововведень, тих змін у релігійній ситуації, які можуть з’явитися і здатні 
принести як позитив, так і негатив у суспільну діяльність, адже історія 
релігій особливо багата на раптові вибухи, пробудження й трансформації, 
які ускладнюють, майже нівелюючи, лінійну історичну прогресію. У 
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монографічному дослідженні, вслід за А.Колодним, ми розглянули релігію 
як «еволюціонуючу універсалію», а відтак функціональне значення 
релігійної системи розкрито через усвідомлення того, що вона дає людям 
і на які їхні життєві запити та потреби відповідає. Це дає змогу визнача-
ти ефективність функціонування релігійної системи в цілому й окремих її 
складових, а отже, уможливлює їх розгляд у прогностичній перспективі з 
введенням критерію часу - «часу між виникненням потреби конкретної 
людини та її задоволенням». Відтак це означає, що за наявності тенденції 
до скорочення часу між виникненням релігійної потреби та її задово-
ленням релігійна система розвивається ефективно. Такий підхід тяжіє до 
нормативного прогнозування й дає змогу досліджувати і прогнозувати 
функціональний поступ не тільки усталених релігійних систем, а й сучас-
них релігійних новотворів, які часто викликають суспільний резонанс, по-
стаючи лише одною з форм задоволення духовних потреб людства.

Іншою важливою складовою у прогнозуванні розвитку/зміни 
релігійної системи, яка виступає механізмом регулювання суспільно-
релігійних відносин, є релігієзнавча експертиза. Звичайно, технології 
експертного прогнозування складно використовувати в такій 
неформалізованій сфері наукового знання, як релігієзнавство, де без за-
лучення філософської методології проблемно скласти чітке уявлення про 
сутність віровчення й особливості релігійної практики того чи іншого 
релігійного напряму. Віровчення і ґрунтовані на них існуючі нині релігійні 
напрями настільки різноманітні й часом суперечливі, що можуть ставати 
джерелом соціальної напруги, конфліктів тощо. А відтак аналіз ідейно-
цілісного комплексу релігійних вчень, який містить у собі також елементи 
прогнозу відносно динаміки розвитку певного релігійного феномену, з од-
ного боку, здатен захистити нові релігійні феномени від необґрунтованих 
звинувачень, а з іншого - захистити і самих людей від негативних наслідків, 
які може мати той чи інший релігійний феномен. Технологія експертного 
прогнозування - це особлива знакова форма закріплення взаємодії й сти-
кувань систем діяльності всіх суб’єктів експертної прогностики, що мають 
за спільну мету розробку високоякісного прогнозу на постійній основі 
для забезпечення організаційно-управлінської діяльності. Впровадження 
інновацій у розвиток релігієзнавчої прогнозної експертизи потребує роз-
витку та інституціоналізації аналізу релігійної ситуації та здійснення на 
його основі релігієзнавчих експертиз. Виснувано, що ефективність остан-
нього у нашій країні залежить, на нашу думку, від таких факторів: 

- подолання розриву, який зберігається між академічною наукою та 
практичним релігієзнавством, і створення співтовариства професіоналів 
із прикладного релігієзнавчого аналізу; 
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- зростання рівня «попиту» уряду та інших суб’єктів релігійної 
ситуації на аналітичну продукцію такого ґатунку;

- вироблення культури стратегічного мислення політичної еліти 
у прийнятті рішень у сфері питань, що стосуються релігійного життя 
українського суспільства; 

- налагодження системи результативного функціонування про-
фесійних кадрів із прикладного релігієзнавчого аналізу для підвищення 
рівня аналітичної роботи, у тому числі у сфері державної служби; 

- створення аналітичних центрів із питань прогнозування релігійної 
ситуації в Україні;

- сприяння утвердженню громадянського суспільства з високим 
ступенем розвитку самоуправління та самоорганізації, яке здатне було 
б продукувати відмінні від релігієзнавчої експертизи засоби контролю 
регуляції діяльності релігійних спільнот і об’єднань.

Сучасний динамічний розвиток засобів масової комунікації 
(передусім соціальних мереж), а також процеси глобалізації уможлив-
люють швидке інтегрування в життя суспільства новітніх релігійних 
практик, ідей і доктрин. Церкви, релігійні організації, що діють в умовах 
«релігійного» ринку, змушені конкурувати між собою. Релігійні смисли 
стають елементом «моди», вплітаючись у механізм ринкових відносин 
у вигляді психологічних тренінгів, курсів особистісного зростання, 
виховання лідерських якостей тощо. Найважливішим «інститутом 
трансформації» в сучасному глобалізованому суспільстві має стати сти-
мулювання процесу самонавчання релігійних інститутів, адже навчати-
ся може не тільки людина, а й інститути (у т.ч. - релігійні). Наприклад, 
соціальні мережі навчаються, принаймні, у когнітивному розумінні цьо-
го терміна. Інститути «навчаються», коли системи ініціатив спонукують 
їхніх членів створювати, здобувати і поширювати знання й цінності для 
блага свого релігійного інституту, коли створюються моделі соціальної 
поведінки, які самі по собі впливають на членів релігійної громади і розбу-
довують оточення й інституціональну релігійну культуру тощо. Однак по-
ряд із процесами організації, самоорганізації та самонавчання в релігійній 
сфері відбуваються і процеси дезорганізації, руйнації. Діалектика взаємодії 
таких процесів може бути вирішена лише тоді, коли темпи позитивних дій 
і процесів будуть не тільки більше нуля, а й у всіх можливих сферах впливу 
релігійних інститутів помітно перевищуватимуть темп існуючих негатив-
них процесів. 

Отже, вступ людини у третє тисячоліття супроводжується наявністю 
релігії, незважаючи на класичні соціологічні концепції, що прогнозува-
ли її занепад. Розгляд сучасних досить контроверсійних прогностичних 
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концепцій, а також теорій, гіпотез щодо прогнозів майбуття релігії дово-
дить, що неможливо шляхом прямих підрахунків аргументів «за» і «про-
ти» довести майбутнє існування/зникнення релігії. Консенсус між прогно-
зами, однак, віднаходиться на ґрунті визнання дедалі більшого релігійного 
плюралізму.

Сьогодні утверджується тип релігійності, який можна назвати 
універсалістським, або «відкритим» - відкритим для контактів з іншими 
релігіями, гуманістичними напрямами тощо. Такі зміни у масштабі пла-
нети здатні посилюватися поруч із процесами раціоналізації «логічного 
Сходу» і прагненням наповнити Захід східною духовністю. Спроби 
західно-східного релігійного синтезу не слабшатимуть, спроби еклектич-
ного «доповнення» християнства східними вченнями і філософськими 
системами і надалі продукуватимуться. Але прогнозувати якусь мас-
штабну релігійну конвергенцію на принаймні середньотермінову пер-
спективу слід дуже обережно. Можна назвати численні маргінальні 
групи на периферії світових релігій, які тяжіють до такого синтезу, але 
ми не стали досі свідками появи якихось значущих християнсько-му-
сульманських чи буддійсько-ісламських спільнот. Скоріше йдеться про 
амбівалентні синхронні процеси: традиційні релігії замикаються і про-
дукують нові форми неоортодоксії, а неорелігії найуспішніші саме тоді, 
коли ґрунтовані на еклектичному доповненні християнства. За виз-
наченням голландського дослідника В.Ганеграафа, формуються певні 
«синкретичні постхристиянські духовності», однак, як видається – не 
в сенсі трансрелігійних синкретиків, а в сенсі певного «міксу» світсько-
науково-релігійно-філософських поглядів. Ця тенденція співзвучна 
духу часу, а також тим антиглобалістським поглядам, які втілюються 
в етиці загальнолюдської солідарності, відповідальності, зародження/
відродження духовності на рівні «планетарної свідомості», гуманізму тощо. 
Відтак, якщо найважливішим фактором, від якого залежить майбутнє 
людства, постають людські якості мільярдів людей, які живуть сьогодні 
на Землі, то майбутнє релігії залежить від того, наскільки соціально зна-
чущим може бути її внесок у пошуки відповіді на запитання – що сьогодні 
значить бути людиною? 

З огляду на аргументацію, яка лежить в основі відповіді, залежить 
і вектор розвитку прогнозу. Виокремлено: 1) утилітаристські, умовно-
природничі та раціональні концепції, що можуть бути розташовані по 
всій шкалі прогнозів - від песимістичних (такі прогнози постулюють 
секуляризацію світу і зменшення впливу релігії або ж повну трансформацію 
релігійності й зникнення релігійних інститутів) до оптимістичних 
(такі прогнози абсолютизують значення явища); 2) універсалістські та 
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релігійно-етичні концепції, що спрямовані тільки на оптимістичний про-
гноз розвитку релігії. 

Виснувано, що на погляди футурологів щодо ролі й місця релігії в 
політичній і культурній картині світу впливають наслідки переходу від 
індустріального суспільства до постіндустріалізму. Постає необхідність 
враховувати новий фактор, відсутній донедавна: формування суспільства 
нового типу - інформаційного, коли значно збільшується можливість 
культурних обмінів. Отже, відбувається зміна вектору думок від ідеї про 
непотрібність, надмірність релігії в суспільстві, про її загасання й повну 
секуляризацію - в бік ідей утилітаристської основи релігії в майбутньому, 
трансформації останньої в нову сферу споживацтва, комерційну струк-
туру тощо. У футурології епохи постмодерну численні релігії майбутньо-
го не тільки конкурують між собою, а й змішуються одна з одною та зі 
світськими інститутами.

Враховуючи відмінності між існуючими сьогодні культурами, вар-
то говорити про відродження, занепад чи розквіт окремих релігійних 
напрямів. Про це свідчить і проаналізована в монографії світова статисти-
ка. Однак це не заперечує окремих релігійних трендів, які, вочевидь, збе-
режуться в найближчому майбутньому. Відтак прогноз у релігійній сфері 
слід розглядати як соціально-психологічну установку, що демонструє 
здатність суспільства до саморозвитку і самоорганізації.

У результаті аналізу таких різновидів прогнозу, як прогноз-по-
передження і прогноз як «антикризова програма» виснувано, що 
концептуалізація цих підходів усуває універсалістський характер багатьох 
футурологічних концепцій, з одного боку, й долає інструменталістське 
розуміння планування та управління (менеджменту) - з іншого боку. 
Таким чином, ці види соціальної практики здатні наблизитися до по-
треб цивілізаційного розвитку. Однак таке геополітично-футуристичне 
прогнозування є лише осмисленням векторів розвитку людства в су-
часну техногенну епоху і таке прогнозування не може виконувати роль 
регулятивної концепції наднаціонального характеру. Обґрунтованим на-
уково вбачається операціоналізаційне виокремлення об’єкта дослідження, 
прогнозування і управління (менеджменту) релігійною ситуацією. 

Сьогодні поступово випрацьовується розробка нових методів 
діагностики, прогнозування і стратегічного проектування образу май-
бутнього - через інноваційне управління, формування інформаційного 
простору, управління ресурсами розвитку тощо. Справа в тому, що у 
прогнозуванні людиновимірних систем, до яких ми відносимо й релігійну, 
завжди має враховуватися свобода людської діяльності як фактор пере-
творення можливого на дійсне. Тому в монографічному дослідженні 
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проаналізовано концепцію управління/конструювання майбутньо-
го на прикладі релігійної системи, що передбачає розробку алгоритмів 
і механізмів реалізації сценарію виходу релігійної системи на бажані 
траєкторії розвитку. Відтак, у монографії розглянуто характеристики 
релігійної системи, здатної до самоорганізації - як об’єкта управління, і 
державного менеджменту (публічного управління) як суб’єкта управління. 

Відповідно до положень теорії самоорганізації, множинність су-
перечливих інтересів соціальних акторів, які прагнуть вплинути на 
релігійну ситуацію в країні, є лише передумовою для формування нових 
структур, але не гарантує позитивного результату для всієї релігійної си-
стеми. Управління/конструювання майбутнього як вектор інноваційного 
публічного управління передбачає формування стратегічного суб’єкта, 
здатного взяти на себе відповідальність за те майбутнє, яке він створює. 
Але роз’єднаний соціальний простір в Україні не дозволяє сформувати 
простір довіри, сконцентрувати соціальний капітал, побудувати образ ба-
жаного майбутнього. Реальною є проблема безсуб’єктності - відсутності 
достатньої рефлексії та відповідальності, що, у свою чергу, збільшує ри-
зики довгострокових проектів і витрати на них. Хаос мікрорівня здат-
ний руйнувати сподівання на конструктиві стратегії. Якщо ж йдеться 
про короткострокові цілі розвитку релігійної системи, то звужуються 
горизонти бачення майбутнього, а відтак примітивізується завдання й 
технології. Ми неодноразово зазначали про недоцільність і складність по-
будови короткострокових прогнозів майбутнього релігійної системи. 
Крім того, релігійна система, спрощена до рівня індивідуальних стратегій 
її елементів, позбавлена когнітивних функцій на рівні цілісності та прире-
чена жити в режимі реактивно-рефлекторного «здригування» у відповідь 
на непередбачені виклики й загрози зовнішнього середовища. Інша про-
блема може бути пов’язана з можливим перехопленням управління з боку 
сильніших управлінських систем тощо. Особливістю сучасного стану 
дослідження релігійної системи є необхідність звернення до обумовленості 
існуючих і потенційних релігійних змін - довгоіснуючих колективних 
змінних, які повільно піддаються змінам і визначають поведінку елементів 
системи на мікрорівні, синхронізуючи їх. Довгоіснуючими колектив-
ними змінними у структурі релігійної системи означені такі глобальні 
умови (тенденції) як постмодернізм, інформатизація та технологізація 
суспільства, віртуалізація й мультиплікація реальностей, економічна, 
політична, культурно-історична сфери тощо.

Підсумовуючи, зазначимо, що загалом стосовно майбутньо-
го релігії вбачаються два принципово різні ракурси уточнення його 
невизначеності - онтологічний і соціальний. Обидва ці ракурси вказують 
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на антропологічний вимір майбутнього, який є присутнім у людському 
очікуванні. Бачення майбутнього в історії культури, релігії та філософії 
набувало різних форм - від утопічних проектів до есхатологічних систем 
у релігії, виникнення футурології, становлення прогностики та розроб-
ки новітніх методів управління/конструювання майбутнього релігійної 
системи як вектору інноваційного публічного управління, що і дало по-
штовх до вербалізації в монографічному тексті такого типу наукової 
дискурсивної діяльності. 



284

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Авдеев Р.Ф. Философия: информационной цивилизации / 
Р.Ф.Авдеев. – М.: ВЛАДОС, 1994. – 336 с.

2. Аверинцев С.С.Эсхатология [Электронный ресурс] // Новая фи-
лософская энциклопедия, 2-е изд., испр. и допол. –М.: Мысль, 2010. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа:URL: http://iph.ras   

3. Агафонов А.Ю. Когнитивная психомеханика сознания, или как 
сознание неосознанно принимает решение об осознании / А.Ю.Агафонов. 
– 2-е изд, испр. и доп. – Самара: ИД «Бахрах - М», 2007. – 336 с. 

4. Академічне релігієзнавство / за ред. А.Колодного. – К.: Світ знань, 
2000. – 862 с.

5. Академічний тлумачний словник української мови, онлайн-версія 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua 

6. Актуальные проблемы религиоведческой экспертизы НРД [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://centerdialog.ukrsekta.info/index.
php-option=com_content&view=article&id=659--&catid=3&Itemid=40.htm.

7. Алексеев П.В. Теория познания и диалектика / П.В.Алексеев, 
А.В.Панин. – М.: Высшая школа, 1991. – 382 с.

8. Алексеева В.И.Философия космизма / В.И.Алексеева, 
К.Э.Циолковский. – М.: Самообразование, 2007. – 320 с. 

9. Алешникова В.И. Использование услуг профессиональных кон-
сультантов / В.И.Алешникова. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 240 с. 

10. Алюшин А.Л. Темпомиры: скорость восприятия и шкалы време-
ни / А.Л.Алюшин, Е.Н.Князева. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 240 с. 

11. Американский священник сделал из церкви тату-салон 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bagnet.org/news/
world/171378 

12. Анализ библейского бога в свете оруэлловского «1984» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ateism.ru/article.htm?no=1769 

13. Ананьев Ю.В. Культура как интегратор социума / Ю.В.Ананьев. – 
Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. ун-та, 1996. – 171 c. 

14. Араб-Оглы, Э.А.Антиутопия / Э.А.Араб-Оглы // Философский 
энциклопедический словарь. М., 1989. - С. 31-32.

15. Арефьева Н.Т. Глобализация и прогнозирование развития соци-
окультурных процессов в обществе: моногр. / Н.Т.Арефьева. – Иваново: 
Изд-во ИвГУ, 2008. – 133 с. 



285

16. Арефьева Н.Т. Прогнозирование социокультурного развития 
и  перспективы человечества: моногр. / Н.Т.Арефьева. – Иваново: Изд-во 
ИвГУ, 2010. –  280 с. 

17. Арістова А.Ісламські процеси в Російській Федерації: уроки для 
України [Електронний ресурс] / А.Арістова // Іслам в його проблемах і 
трансформаціях: зб. наук. праць [за наук. ред. А.Арістової та А.Колодного]. 
– Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/442
21/2010_1s_17.pdf?sequence=1 

18. Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, ви-
яви, шляхи врегулювання: моногр. / А.В.Арістова. – К.: НТУ, 2007. – 336 с.

19. Аршинов В.И. Синергетика – эволюционный аспект / 
В.И.Аршинов, В.Г.Буданов // Самоорганизация и наука: опыт философ-
ского осмысления / В.И.Аршинов, В.Г.Буданов. – М.: Росийская академия 
наук. Институт философии, 1994. – с. 229-243.

20. Аслан Р. Об исламе / Р.Аслан // Что дальше? Путеводитель по бу-
дущему, составленный специалистами: Прогнозы 50 самых влиятельных 
экспертов Америки / Джейн Букингем (при участии Тиффани Уорд) / пер. 
с англ. М.Жуковой. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 338 с.

21. Ассоциация футурологов [Electronic resource]. – Access mode: 
http://futurologija.ru/bibl/knyazeva-e-n-konstruirovanie-budushhego 

22. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование: учеб. 
пособие / А.С.Ахременко. – М.: Гардарики, 2006. – 333 с.

23. Бабій М. Проблеми свободи релігії у контексті релігійного 
багатоманіття в Україні / М.Бабій // Людина і світ. – 2004. – № 5. – С. 21–25. 

24. Баталов  Э.Я. Социальная утопия и утопическое сознание в США 
/ Э.Я.Баталов. – М.: Наука, 1982.  – 335 с.

25. Бауман З. Идентичность в глобализирующемся мире / З. Бауман 
// Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002. – 390 с.

26. Бауэр А. Философия и прогностика. Мировоззренческие про-
блемы общественного прогнозирования / А.Бауэр, В.Эйхгорн, Г.Кребер, 
Г.Шульце, В.Сегет, К-Д.Вюстнек; пер. с нем. – М.: ПРОГРЕСС, 1971 – 405 с.

27. Баянов К.Р. Методология прогнозирования социоприродной ди-
намики / К.Р.Баянов. – М.: Изд-во МГУ, 2010. – 236 с. 

28. Баянов К.Р. Социоприродные и социотехнические системы: про-
блемы прогнозирования  / К.Р.Баянов. – Екатеринбург-Ижевск: Изд-во 
УрО РАН, 2005. – 230 с. 

29. Баянов К.Р. Философско-методологические основания прогно-
зирования социоприродной динамики: автореф. … д-ра филос. наук: спец. 
09.00.08 – Философия  науки и техники / К.Р.Баянов. – М., 2011.  – 45 с.

30. Белла Р. Основные этапы эволюции религии в истории обще-



286

ства / Р.Белла // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии 
/ сост. В.И.Гараджа, Е.Д.Руткевич. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 665–677.

31. Беляева Е.В. Метаморфозы нравственности: динамика истори-
ческих систем нравственности / Е.В.Беляева. – Минск: Экономпресс, 2007. 
– 464 с.

32. Бергер П. Церковь как предприниматель. Общество в епоху плю-
рализма требует новой стратегии  [Електронний ресурс] / П.Бергер. – Ре-
жим доступу: http://religion.ng.ru/people/2003-08-06/7_strategy.html.

33. Бестужев-Лада И.В. Впереди XXI век: перспективы, прогнозы, 
футурологи. Антология современной классической прогностики. 1952–
1999 / И.В.Бестужев-Лада. – М.: Academia, 2000. - 480 с.

34.  Бестужев-Лада И.В. Нормативное социальное прогнозирование: 
возможные пути реализации целей общества. Опыт систематизации / oтв. 
ред.: Г.В.Осипов. – М.: Наука, 1987. – 213 c. 

35. Бестужев-Лада И.В. Поисковое социальное прогнозирование: 
перспективные проблемы общества: опыт систематизации / И.В.Бестужев-
Лада. – М.: Наука, 1984. – 272 с.

36. Бестужев-Лада И.В. Рабочая книга по прогнозированию / ред-
кол.: И.В.Бестужев-Лада (отв. ред.). – М.: Мысль, 1982. – 430 с.

37. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование: курс лекций 
/ И.В.Бестужев-Лада, Г.А.Наместникова. – М.: Педагогическое общество 
России, 2002. – 392 с.

38. Бистрицька Е.В. Східна політика Ватикану у контексті 
відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878–1964 рр.): моногр. / 
Е.В.Бистрицька. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 416 с.

39. Біддулф Г. Відновлення стародавньої християнської церкви: чо-
тири американські концепції / Г.Біддулф. – К.: Інтерсервіс, 2017. – 54 с. 

40. Богачевская И.В. Язык религии в контексте национального само-
сознания / И.В.Богачевская. – Киев, 1999. – 180 с.

41. Богачевська І. Християнська наративна традиція: методологія 
філософсько-релігієзнавчого дослідження / І.Богачевська. – К.: Світ знань, 
2005. – 235 с. 

42. Богушева Е. Вытерпеть “плохого” супруга // Мир. – 2003.- №8(10). 
- С.5. – 334 с.

43. Бодак В. Релігія і акультура: взаємодія і взаємовплив / В.Бодак. – 
К.; Дрогобич: Коло, 2005. – 305 с.

44. Бодрийяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж.Бодрийяр // пер. з фр. 
В.Ховхун. - Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. — 230 с.

45. Бодякин В.И. Контуры религии будущего [Электронный ресурс] 
/ В.И.Бодякин. – Режим доступа: http://www.ipu.ru/stran/bod/relig_f.htm 



287

46. Большой толковый социологический словарь / пер. с англ. – М.: 
Вече, АСТ, 1999. – Т. 2 (П-Я). – С. 166.

47. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: от психо-
лингвистики к лингвосинергетике / В.Г.Борботько. –2-е изд., стер. – М.: 
КомКнига, 2007. – 288 с.

48. Бронк А.О. причинах невозможности безпредпосылочного и в 
этом смысле объективного изучения религии / А.Бронк. // Вестник ПСТГУ 
I: Богословие. Философия. – 2011. – Вып. 5 (37). – С. 85–98.

49. Буданов В.Г. Методология и принципы синергетики / В.Г.Буданов 
// Філософія освіти. – 2006. – № 1 (3). – С. 143–173.

50. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической на-
уке и в образовании / В.Г.Буданов. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 232 с.

51. Букингем Дж. Что дальше? Путеводитель по будущему, состав-
ленный специалистами: Прогнозы 50 самых влиятельных экспертов Аме-
рики / Дж.Букингем (при участии Тиффани Уорд); пер. с англ. М.Жуковой. 
– М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 351 с.

52. Бюне Ф. Игра с огнем / Ф.Бюне. – Bielefeld: CLV, 1991. – 320 с.
53. Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Політична аналітика та прогно-

зування: навч. посібник. - Київ:вид-во УАДУ, 2002.- 60с.
54. Вашрова Н.В. Реконструкція релігійного виміру публічної сфери 

в сучасних теоріях соціології релігії / Н.В.Вашрова // Український соціум. 
- 2013. - № 4 (47). - С. 7-16. 

55. Введение в буддологию: курс лекций. – СПб.: Санкт-Петербургское 
философское общество, 2000. – 304 с.

56. Вебер M. Вибрані твори / M.Вебер. – Μ., 1990. – 808 с.
57. Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. – 1993. – № 

2. – Ст.18; Национальный реестр правовых акирв Республики Беларусь. – 
2002. –№ 123, 2/886 [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
brest-region.by/topic.php?tid=1651. 

58. Вейз-младший Дж.Эдвард. Времена постмодерна: христианский 
взгляд на современную мысль и культуру / Дж.Эдвард  Вейз-младший. – 
М.: Фонд «Лютеранское наследние», 2002. – 240 с.  

59. Велькер М. Христианство и плюрализм / М.Велькер. – М.: Респу-
блика, 2001. – 207 с.

60. Венцлова Т. Передчуття і пророцтва Східної Європи / Т.Венцлова, 
Л.Донскіс; пер. з литов. Г.Єфремов, О.Коцарєв. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. 
– 120 с.  

61. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера/ В.И.Вернадский. – М., 
1989. – 261 с.

62. Вернадский В.И. Размышления натуралиста: Научная мысль как 



288

планетное явление / В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1976. – 191 с.
63. Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки / 

В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1988. – 334 с.
64. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и её 

окружения / В.И.Вернадский. – М. : Наука, 1965. – 374 с. 
65. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви / 

Л.А.Виговський. – К.; Хмельницький, 2004. – 340 с.
66. Виговський Л. Церква як чинник формування і утвердження 

громадянського суспільства в Україні / Л.Виговський // Релігійна свобода. 
– 2007. – № 12. – С.  23–30.

67. Вишнев С.М. Основы комплексного прогнозирования / 
С.М.Вишнев. – М.: Наука, 1997. – 287 с.

68. Відкритий лист С.Лема читачам / пер. В.И.Язневич // Polska. – 
1973. – № 5.

69. Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття / 
Ж.-П.Віллем; пер. з фр. – К.: Дух і Літера, 2006. – 331 с.

70. Владиченко Л.Д. Україна та Польща: компаративний аналіз 
відносин між державними і релігійними інституціями: моногр. / 
Л.В.Владиченко. – Канів: Родень, 2014. – 368 с.

71. Вознесенский А. На виртуальном ветру / А.Вознесенский. – М.: 
Вагриус, 1998. - 477 с. 

72. Волкогонова О.Д. Приоткрывая завесу времени: о социальном 
предвидении будущого / О.Д.Волкогонова. – М., 1989. – С. 2–29. 

73. Восходов П. Чего ждать от климата: потепления или похолода-
ния? [Электронный ресурс]  / П.Восходов – Режим доступа:  http://www.
pravda.ru/science/useful/30-11-2015/1284363-mokhov-0.

74. Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. Научн. Ред. И сост. 
А.А.Грицанов. – М.: АСТ, Мн: Харвест, Современный литератор, 2001. – 
1312 с.

75. Вступ до етнополітології: науково-навч. посіб. / О.В.Картунов. – 
К., 1999. – 300 с.

76. Вступ до політичної аналітики: навч. посіб. / авт. кол.: С О.Телешун, 
О.Р.Титаренко, І.В.Рейтерович, С.І.Вировий; за заг. ред. С.О.Телешуна. – К.: 
Вид-во НАДУ, 2006. – 228 с.

77. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективніших 
суспільств: Доповідь Римському клубові / Б.Гаврилишин; пер. з англ. – К., 
1990. – С. 4–56. 

78. Гаврилюк Т.В. Ідея надприродного в історії та сучасності / 
Т.В.Гаврилюк. – К., 2008. – 176 с.

79. Гаврілова Н.С. Релігійна свідомість сучасного студентства в 



289

контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах України): дис. ... 
канд. філос. наук: 09.00.11 / Н.С.Гаврілова; Інститут філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2007. – 192 с. 

80. Ганди М. Махатма Ганди / пер. с англ. В.Ахтырской. – СПб.: Азбу-
ка, Азбука – Аттикус, 2016. – 256 с. 

81. Ганеграаф В. Мрії про теологію та реальність християнства / 
В.Ганеграаф; пер. К.Зорі // Філософська думка. – 2013. – № 3. – С. 92– 116.

82. Гараджа В. Социология религии: учеб. пособие для студ. и аспир. 
гуманит. спец. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 348 с.

83. Гараджа В.И. Протестантская концепция человека / В. И. Гараджа 
// Буржуазная философская антропология ХХ века. – М.: Наука, 1986. – С. 
279–293.

84. Гараджа В.И. Религиоведение / В.И.Гараджа. – М., 1995. – 351 с.
85. Геллер М. Я. Утопия у власти: История Советского Союза с 1917 

года до наших дней: в 3-х кн. / М.Я.Геллер, А.М.Некрич. – М.: МИК, 1995. 
– С.57-112.

86. Гендин А.М. Предвидение и цель в развитии общества / 
А.М.Гендин. – Красноярск: Красноярский государственный педагогиче-
ский институт, 1970. – 436 с.

87. Глобальні моделі і футурологічні утопії / О.М.Гончаренко. – К.: 
Наук. думка, 1983. – 159 с.

88. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности : [Сборник] 
: Пер. с англ. и фр. / Составители Л.И.Василенко, В.Е.Ермолаева; Ввод. ст. 
Ю.А.Шрейдера. - М. : Прогресс, 1990. - 495 с. 

89. Глущенко В.В. Менеджмент: системные основы / В.В.Глущенко. – 
Железнодорожный: ТОО НПЦ «Крылья», 1996. – 216 с. 

90. Глущенко В. Парадигма постиндустриальной прогностики: про-
гнозирование в управлении / В.Глущенко, И.Глущенко. – М., 2010. – 84 с.

91. Глущенко В., Глущенко И.Разработка управленческого решения. 
Пронозирование-планирование. Теория проектирования экспериментров 
/ В.Глущенко, И.Глущенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Железнодорожный: 
ООО НЦП «Крылья», 2000. – 400 с.

92. Гольдберг М.М. Вільнодумство та атеїзм в США (XVIII-XIX ст.) : 
[текст] / М.М.Гольдберг. - Дніпропетровськ: Діло, 2012. - 110с.

93. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, 
практика / В.П.Горбатенко. – К.: Генеза, 2006. – 400 с.

94. Горбулін В.П. Хроніки передбачень: 2006–2017 / В.П.Горбулін. – 
Харків: Фоліо, 2017. – 255 с.

95. Горелова В.Л. Основы прогнозирования систем: учеб. пособие / 
В.Л.Горелова, С.Н.Мельникова. – М.: Высшая школа, 1986. – 285 c.



290

96. Горкуша О.В. Роль концепту логос в загальнохристиянській 
парадигмі: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / О.В.Горкуша; Інститут 
філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2004. – 226 с. 

97. Горкуша О. Етизація релігії як об’єктивний наслідок її 
функціональних обмежень / О.Горкуша // Українське релігієзнавство. – 
2008. – № 48. – С 45–70. 

98. Горкуша О. Проблеми функціональності релігії в сучасній 
Україні / О.Горкуша // Релігія і Церква в сучасних українських реаліях. – 
Українське релігієзнавство. – 2007. – № 44. – С. 100–107.

99. Горкуша О. Проблеми функціональності релігії в сучасній 
Україні / О.Горкуша // Релігія і Церква в сучасних українських реаліях. – 
Українське релігієзнавство. – 2007. – № 44. – С. 100–107.

100. Грибан Г. Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості 
Тараса Шевченка. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://www.
nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vg/2010_21/5_21.pdf  

101. Грицанов А. Всемирная энциклопедия: Философия / гл. науч. 
ред. и сост. А.Грицанов. – М.:  АСТ; Мн.: Харвест, Современный литератор, 
2001. – 1312 с. 

102. Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказание. Способы созда-
ния миров / пер. с англ. А.Л.Никифорова, Е.Е.Ледникова, М.В.Лебедева, 
Т.А.Дмитриева. – М.: Идея-Пресс, Логос, Праксие, 2001. – 376 с.

103. Гуманітарна політика Української Держави в новітній період: 
моногр. / за ред. С.І.Здіорука. – К.: НІСД, 2006. – 403 с.

104. Гьяцо Т.  Этика для нового тысячелетия / Тензин Гьяцо (Его 
Святейшество Далай-лама XIV) ; [пер. Т.Голубевой]. - [Издание 2-е, ис-
правленное]. – Санкт-Петербург : Нартанг : Центр тибетской культуры и 
информации, 2005. – 236 с.

105. Гюйо Ж.М. Иррелигиозность будущего / пер. с фр.; под ред. 
В.М.Фриче. – 2-е. изд. – М.: Крижный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 402 с.

106. Давыдов Ю.Н. Культура – природа – традиция / Ю.Н.Давыдов // 
Традиция в истории культуры. – М.: Наука, 1978. – 279 с.

107. Даниленко В. Стереотип, монотип, архетип у культурних моде-
лях / В.Даниленко  // Слово і час. – 1994. – № 1. – С. 50–63.

108. Данилов А. К новой парадигме управления мировыми процес-
сами / А.Данилов  // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 
1. – С. 41–46.

109. Дані Департаменту у справах релігій та національностей 
Міністерства культури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2017/67269/ 

110. Дані з доповіді Дослідницького центру П’ю (Pew Research 



291

Center) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://businessviews.
com.ua/ru/personal-life/id/grafik-dnja-kak-zhiteli-raznyh-stran-otnosjatsja-k-
religii-1058/. 

111. Дворкин А. Введение в сектоведение [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  https://www.e-reading.club/book.php?book=108650

112. Декларация о том, что Аллах, Преславен Он и Превознесен, 
вменил Его рабам только исполнимые обязанности. [Электронный ре-
сурс] – Режм доступа: http://studepedia.org/index.php?vol=2&post=28091 

113. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта / У.Джеймс; пер. с 
англ. П.С.Гуревича. – М.: Наука, 1993. – 432 с. 

114. Джероза Л. Канонічне право / Л.Джероза. – М.: «Христианская 
Россия», 1996. – 380 с.

115. Джуссани Л. Христианство как вызов / Л.Джуссани.– М.: Хри-
стианская Россия, 1993. – 144 с.

116. Дискурсивные эпистемологические трансформации / Постмо-
дернизм. Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 
1040 с. 

117. Добронравова И.С. Динамический хаос в социуме как среда со-
циальной самоорганизации / И.С.Добронравова, Л.С.Финкель. // Социо-
логия: теория, методы, маркетинг. – 2005. – № 1. – С. 168–180.

118. Добронравова І. Багатоваріантність майбутнього та людська 
свобода: синергетичний погляд [Електронний ресурс] / І.Добронравова. – 
Режим доступу: http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah10/01.pdf 

119. Докаш В. І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації 
/ В.І.Докаш. – К.; Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 544 с.

120. Докаш В. Проблема соціального в контексі соціології релігії / 
В.Докаш // Релігія та соціум. - 2015. - № 4. - С. 36-41. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2015_4_7 

121. Доккинз Ч. Бог как иллюзия / пер. с англ. Н.Смелковой. – М.: 
КоЛибри, 2008. – 560 с. 

122. Доусон К. Религия и культура / К.Доусон. – СПб.: Алетейя, 2000. 
– 281 с.

123. Друкер П. Эпоха разрыва. Ориентиры для нашего меняющегося 
общества / пер. с англ. и ред. Б.Л.Глушак. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2007. – 
323 с.

124. Дулуман Є.К. Идеи Бога / Є. К. Дулуман. – М.: Наука, 1970. – 176 с.
125. Дунаев Д. Харизматизм как психическое оружие массового по-

ражения [Електронний ресурс] / Д.Дунаев. – Режим доступу: http://www.
kiev-orthodox.com/apology/religions/harismatism.htm     

126. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначе-



292

ние / Э.Дюркгейм / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания 
А.Б.Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с. – (История социологии в памят-
никах).

127. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Ми-
стика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения: антология / 
пер. с англ., нем., фр.; сост. и общ. ред. А.Н.Красникова. – М.: Канон+, 1998. 
– 432 с. 

128. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В.Ковбасюк (голова) 
та ін. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1: Теорія державного управління / наук.-ред. 
колегія: В.М.Князєв (співголова), І.В.Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. 
– 748 с.

129. Ерасов Б.С. Религия и цивилизация в системах взаимной детер-
минации / Б.С.Ерасов // Культура и религия: линии сопряжения. – М.: На-
ука, 1994. – С. 53-56.

130. Єленський В.Є. Прогноз глобальних тенденцій релігійних змін 
у світі ХХІ століття та їхніх імплікацій в українському контексті. Україна 
релігійна. Колективна монографія. Книга друга: Прогнози релігійних 
процесів України / В.Є.Єленський. – К., 2008. – С. 314–339.

131. Єленський В.Є. Релігійно-суспільні зміни в процесі 
посткомуністичних трансформацій: Україна в центрально-
східноєвропейському контексті: дис. ... д-ра філос. наук: спец. 09.00.11 / 
В.Є.Єленський. – К., 2003. – 434 с. 

132. Єленський В.Є. Релігія після комунізму / В.Є.Єленський. – К.: 
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2002. – 420 с.

133. Єленський В. Релігійність в Україні: характер і напрямки змін / 
В.Єленський // Християнство доби постмодерну. Колективна монографія / 
за ред. А.Колодного. – К., 2005. – С. 168–179.

134. Желтикова И.В. Ожидание будущего: утопия, эсхатология, та-
натология: моногр. / И.В.Желтикова, Д.В.Гусев. – Орел: Изд-во ОГУ, 2011. 
– 172 с.

135. Жуков В.И. На пороге третьего тысячелетия: социально-эко-
номическое состояние и перспектива развития России / В.И.Жуков. – М., 
1998. – 89 с.

136. Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ 
століття: моногр. / С.Здіорук. – К.: Знання України, 2005 – 552 с.

137. Зелінський М.Ю. Людина майбутнього: прогнози і пророцтва / 
М.Ю.Зелінський. – К., 1990. – 48 с. 

138. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности в изменяю-
щемся обществе / Р.Инглхарт // Полис. – 1997. – № 4. – С. 6–33.



293

139. Иноземцев В.Л. Глобализация: иллюзии и реальность / 
В.Л.Иноземцев // Свободная мысль. – 2000. – № 1. – С. 26–36.

140. Институт свободы совести выступил категорически против 
института религиоведческой экспертизы и прочих государственных орга-
нов по делам религий. Новости. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.old.cef.ru/3/3/a/6713/. 

141.   Іван Франко і українська публіцистика [Електронний ресурс]. 
- Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/ivan_franko_i_ukrayinska_
publitsistika.html 

142. Інституційні процеси конфесійного життя світу й України. Ко-
лективна монографія / за ред. А.Колодного. – К.: УАР, 2015. – 384 с. 

143. Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози. Ко-
лективна монографія / А.Арістова, С.Здіорук, М.Бутиріна та ін.; [за ред. 
А.Арістової]. – К.: УАР, 2011. – 201 с.

144. Історія релігії в Україні: навч. посіб. / за ред. професорів 
А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1999. – 735 с.

145. Історія релігії в Україні: у 10 т. / А.Колодний (ред.). – К.: 
Український Центр духовної культури, 1996. – Т. 5: Протестантизм в 
Україні. Ранній протестантизм. Пізній протестантизм. Баптизм. – 428 с.

146. Йоас Х. Будущее христианства. Доклад, в сокращенной форме 
представленный 9 июня 2007 г. на Дне Немецкой Лютеранской Церкви / 
Х.Йоас // Социологические исследования. – 2009. – № 11. – C. 78–88.

147. Казанова Х.  Религия: между публичным и частным / Х.Казанова. 
-  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://religions.am/wp-content/
uploads/2017/04/Religion-between-public-and-private.pdf   

148. Казанова Х. Епоха секуляризму / Х.Казанова // Український 
тиждень. – 2013. – № 33 (301). – С. 26–28.

149. Казютінскій В.В. Космічна філософія К.Е.Ціолковського в 
контексті російського космізму//К.Е.Ціолковський: космічна філософія/
під ред. В.С.Авдуевский. М .: Едіторіал УРСС, +2001.

150. Канон. Свод законов православной церкви [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://agioskanon.ru/sobor.ru/013.htm. 

151. Кант И. Сочинения: в 4 т. / И.Кант. – М.: Наука, 2006. – Т. 4. –  
1081 с. 

152. Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего [Электронный 
ресурс] / С.П.Капица, С.П.Курдюмов, Г.Г.Малинецкий. – Режим доступа: 
http://www.synergetic.ru/sections/index.php?article=books/kkm/index.htm.

153. Капица С.П. Об ускорения исторического времени / С.П.Капица 
// Новая и новейшая история. - 2004. - N 6. - C. 3-16. 

154. Каргина И.Г. Новые формы сакрализации светского и секуляри-



294

зации сакрального в христианских обществах / И.Г.Каргина // Социологи-
ческие исследования. – 2010. – № 6. - С. 52-62.

155. Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего: логический 
анализ / А.С.Карпенко. – М., 1990. – 214 с.

156. Карпичев В.С. Основания инновационного прорыва в государ-
ственном управлении [Электронный ресурс] / В.С.Карпичев. – Режим до-
ступа: / http://ido-rags.ru/?page_id=4992

157. Карташев А.В. Вселенские соборы / А.В.Карташев. – Минск: Из-
дательство Белорусского Экзархата – Белорусской Православной Церкви, 
2008. – 640 с. 

158. Кацис, Л. Русская эсхатология и русская литература / Л.Кацис 
. – М. : ОГИ, 2000 . – 655 с.

159. Качурова С.В. Конфликт интерпретаций в религиоведческой 
экспертизе [Электронный ресурс] / С.В.Качурова // Журнал научных пу-
бликаций аспирантов и докторантов. – 2013. – № 4. – Режим доступа: http://
www.jurnal.org/articles/2013/filos10.html  

160. Качурова С. Соціальна адаптація нових релігійних течій 
(філософський аналіз): автореф. дис. … канд. філос. наук / С.Качурова. – 
К., 2002. – 23 с. 

161. Келлер Т. Разум за Бога: Почему среди умных так много верую-
щих / Т.Келлер; пер. с англ. У.Сапциной. – М.: Эксмо, 2012. – 416 с. 

162. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии / 
Ю.А.Кимелев. – М.: Мысль, 1989. –285 с.

163. Кирвель Ч.С. Утопическое сознание: сущность, социально-по-
литические функции / Ч.С.Кирвель. – Минск, 1989. – 190 с.

164. Киселев Г.С. Новая религиозность как проблема сознания / 
Г.С.Киселев // Вопросы философии. – 2002. – № 5. - С. 178-183.

165. Кислюк К. Релігієзнавство / К.Кислюк, О.Кучер. – К., 2003. – 646 с.
166. Киященко Л.П.Философия трансдисциплинарности / 

Л.П.Киященко, В.И.Моисеев; РАН Ин-т философи. – М.: ИФРАН, 2009. – 
205 с.

167. Климов В. Свобода совісті, церква, релігійність в українському 
суспільстві періоду незалежності / В.Климов. – К.: Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, 
2009. – 370 с.

168. Климов В. Церква і політика в Україні: проблеми взаємозв’язку 
й загроза політизації / В.Климов // Релігійна свобода. Науковий щорічник. 
– К., 2006. – № 10. –  С. 121-125.

169. Книга о Конце Мира / [сост., предисл., вступит, ст. Р.Светлова, 
А.Рахманина]. – СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2009. – 335 с. 



295

170.  Князева Е. М. Синергетика. Нелинейность времени и ландшаф-
ты коэволюции / Е.М.Князева, С.П.Курдюмов. – М.: КомКнига, 2007. – 272 с. 

171. Князева Е.Н. Балансирование на краю хаоса как способ творче-
ского обновления / Е.Н.Князева // Синергетическая парадигма: человек и 
общество в условиях нестабильности. – М.: Прогресс–Традиция, 2003. – C. 
123–140.

172. Князева Е.Н. Конструирование будущего / Е.Н.Князева. Сайт 
ассоциации футурологов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
futurologija.ru/ 

173. Князева Е.Н. Коэволюция сложных социальных струк-
тур: баланс доли самоорганизации и хаоса [Электронный ресурс] / 
Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов. – Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.
ru/KnyazevaKurdyumov11.htm 

174. Колодний А. Релігієзнавча експертиза віровчення, обрядової 
практики та організаційної структури Церкви Адвентистів Сьомого Дня в 
Україні [Електронний ресурс] / А.Колодний. – Режим доступу:  http://www.
adventist.org.ua/worldnews/bashtanka_expertiza_verou 

175. Колодний А. Християнство на межі тисячоліть / А.Колодний, 
Л.Филипович // Південний архів. Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 
Херсон, 2002. – С. 58–69.

176. Колодний А. М. Закономірності релігійного процесу в Україні 
/ А.М.Колодний // Академічне релігієзнавство / за наук. ред. проф. 
А.Колодного. – К., 2000. – С. 321–324.

177. Колодний А.М. Історіософія релігії: моногр. / А.М.Колодний. – 
К.: УАР, 2013. – 286 с.

178. Колодний А.М. Проблеми і перспективи християнства XXI 
століття / А.М.Колодний // Християнство: контекст світової історії і куль-
тури: наук. зб. конф. / ред. кол.: А.М.Колодний, П.Л.Яроцький та ін. – К., 
2000. – 234 с.

179. Колодний А.М. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки 
і прогнози (тематична збірка вибраних статей і тез) / А.М.Колодний. – К., 
2009. – 450 с.

180. Колодний А.М. Феномен релігії: природа, структура, 
функціональність, тенденції / А.М.Колодний. – К.: Світ знань, 1999. – 52 с.

181. Колодний А.М. Християнство в його духовній історії і 
перспективі / А.М.Колодний // Основи релігієзнавства. Курс лекцій. – К.; 
Дрогобич: Коло, 2006. – 167 с.

182. Колодний А. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, 
стан / А.Колодний, Л.Филипович. – К.: Логос, 1996 – 182 с.

183. Колодний А. Україна в її релігійних виявах / А.Колодний. – Л.: 



296

Сполом, 2005. – 336 с.
184. Колодний А., Ніколаюк Т. Релігієзнавство: навч. посіб. для 

дистанційного навчання / А.Колодний, Т.Ніколаюк. – К., 2004. – 269 с.
185. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua  
186. Конт О. Курс позитивної філософії//Родоначальники 

позитивізму— Вип. І.—Спб., 1912.
187. Конфесійне багатоманіття України: формування і стан / 

А.Колодний // Релігійні меншини України / за ред. А.Колодного. – К., 2010. 
– Т. VІІ. – С. 39–47. 

188. Косолапов В.В. Критика буржуазных концепций будущого / 
В.В.Косолапов, В.А.Лисичкин. – М.: Мысль, 1978. – 166 с.

189. Косолапов В.В. Соціальне прогнозування / В.В.Косолапов. – К.: 
Знання, 1971. – 48 с.

190. Кох К. Християни в Європі: нові шляхи передання віри / К.Кох; 
пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2013. – 216 с.

191. Крылов К. Государственная религия будущего / К.Крылов // От-
ечественные записки. – 2001. – № 1. - С. 66-77.

192. Крымский С.Б. Верификация социальных прогнозов (методо-
логический аспект) / С.Б.Крымский, В.Е.Пилипенко, Ю.В.Салюк. – Киев: 
Наук. думка, 1992. – 116 с.

193. Кузьменко В.Л. На порозі надцивілізації (роздуми про майбутнє) 
/ В.Л.Кузьменко, O.K.Романчук. – Л., 1991. – С. 124–187. 

194. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: 
навч. посіб. – К. : Кондор, 2009. – 194 с.

195. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении 
/ Л.Леви-Брюль. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 608 с. 

196. Леви-Стросс К. Первобытное мышление / К.Леви-Стросс. – М.: 
Республика, 1994 – 288 с.

197. Леви-Стросс К. Структурная антропология / К.Леви-Стросс.– 
М.: Наука, 1985. – 536 с. 

198. Леві М. Опіум народу? Критичний марксизм та релігія [Елек-
тронний ресурс] / М.Леві // Журнал соціальної критики Commons. – Ре-
жим доступу: http://commons.com.ua/opium-narodu-kritichnij-marksizm-
ta-re/ 

199. Лем С. Сумма технологий / С.Лем; пер. с пол. – М.: ООО «Из-
дательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – 668 с.

200. Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инноваци-
онному развитию / В.Е.Лепский. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2009. – 208 с.

201. Лесков Л.В. Постижение непредсказуемого: бифуркационное 



297

пространство ХХІ века / Л.В.Лесков // ОНС. – 2001. – № 6. – С. 167–175.
202. Лисичкин В.А. О достоверности прогнозов / В.А.Лисичкин. – 

М.:  Наука, 1979. – 64 с.
203. Лисичкин В.А. Предвидение как комплексная проблема совре-

менной науки: Автореф.дисканд.филос.наук. - М., 1967. - 23 с. 
204. Логический словарь-справочник / под ред. Н.И.Кондакова. – М.: 

Наука, 1975. – 717 с. 
205. Логический словарь-справочник [Електронний ресурс] ttp://

www.bagnet.org/news/world/171378 
206. Лукин В.Н. Глобализация и международный тероризм / 

В.Н.Лукин. – М.: Наука, 2006. – 496 с.
207. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современно-

го общества / Н.Луман / Пер. с нем. А.Ф.Филиппова // СОЦИО-ЛОГОС. 
Вып. 1. – М.: Прогресс, 1991. – С. 194 – 218.

208. Лункин Р. Пятидесятники и харизматы: единство в многооб-
разии [Електронний ресурс] / Р.Лункин. – Режим доступу: http://www.
starlightsite.co.uk/keston/russia/articles/june2006/02charismatics.html

209. Любащенко В. Протестантизм в контексті релігійного життя 
України / В.Любащенко // Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин 
в Україні. – К., 2001. – С. 202–208.

210. Любащенко В. Протестантизм у державно-церковних відносинах 
/ В.Любащенко // Людина і світ. – 2002. – № 3. – С. 27–30. 

211. Людина і культура в умовах глобалізації. Науковий збірник. – 
К., 2003. –253 с.

212. Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка / Українська 
асоціація релігіє знавців; за заг. ред. д-ра філос. наук Л.Л.Филипович і канд. 
філос. наук О.В.Горкуші. – К.: Самміт-Книга, 2014. – 656 с.

213. Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза як феномен 
релігійно-правової свідомості. Релігієзнавсто в Київському університеті: 
інституційний та персональний виміри: Матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. До  55-річниці  кафедри релігієзнавства. 22 вересня 2014 р. / редкол.: 
А.Є.Конверський [та ін.]. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 
91–94.  

214. Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність і її 
особливості / Л.О.Майданевич // Українське релігієзнавство. – 2011. – № 
59. – С.155-163.

215. Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність та 
особливості проведення: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / 
Л.О.Майданевич. – К., 2015. – 17 с.

216. Мак-Артур Дж.Ф. Харизматики / Дж.Ф.Мак-Артур . – М., 1991. – 239 с.



298

217. Макграт А. Інтелектуальні витоки європейської Реформації / 
А.Макграт. – К.: Ніка Центр, 2008. – 344 с.

218. Малерб М. Религии человечества / М.Малерб. – М.; СПб., 1997. 
– 600 с.

219. Малинецкий Г.Г. Моделирование в социосинергетике. Нерешен-
ные проблемы / Г.Г.Малинецкий // Синергнтическая парадигма. Социаль-
ная синергетика. – М.: Прогресс – Традиция, 2009. – С. 184–211.

220. Мантатов В.В. Устойчивое развитие мира: диалог цивилизаций 
востока и запада «XXI. Диалог цивилизаций и устойчивое развитие» / 
В.В.Мантатов. – Улан-Удэ, 2001. - 242 с.

221. Манхейм К. Идеология и утопия  / К.Манхейм // Манхейм К. 
Диагноз нашего времени. – М.: Юристъ, 1994. – С. 34–48.

222. Марков А. Религия: полезная адаптация, побочный продукт 
эволюции или «вирус мозга»? [Электронный ресурс] / А.Марков. – Режим 
доступа: http://psyfactor.org/lib/religion4.htm. 

223. Маркс К. Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://libelli.ru/marxism/me_ss2.htm

224. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 25 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа:http://libelli.ru/marxism/me_ss2.htm 

225. Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. / К.Маркс. – 
М.: Политиздат, 1980. – Ч. 1. – 564 с.

226. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование / Дж.Мартино. 
– М.: Прогресс, 1977. – 592 с.

227. Материалы по исследованию религиозной ситуации на Северо-
Западе России и в странах Балтии. – СПб., 2007. – Вып. ІV. – 263 с.

228. Матурана У. Древо познания: Биологические корни человече-
ского понимания / У.Матурана, Ф.Варела. – М., 2001. – 224 с.

229. Медоуз Д.Л. За пределами роста / Д. Л. Медоуз // Вестник МГУ. 
Серія 12. Политические науки. –1995. – № 5. – С. 80–86.

230. Мей К. Інформаційне суспільство: Скептичний погляд / К.Мей. 
– К.: КІС, 2004. – 218 c.

231. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / 
Р.Мертон. – Роберт Мертон. — М.: ACT: Хранитель, 2006. — 873 с.

232. Мертон Р. Явные и латентные функции культуры // Амери-
канская социологическая мысль / Р.Мертон, Дж.Мид, Т.Парсонс, А.Шюц. 
Тексты / под ред. В.И.Добренькова. – М.: Международный Ун-т Бизнеса и 
Управления, 1996. – 560 с.

233. Минина В.Н. Методы социального программирования: учеб. по-
собие / В.Н.Минина. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. – 60 c.

234. Минченкова О.Ю. Харизматическое лидерство: еще один шаг к 



299

пониманию. [Элетронный ресурс] – Режим доступа: http://www.elitarium.
ru/liderstvo-harizma-kachestva-rukovoditel-vlijanie-priznanie-sposobnosti/ 

235. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 
/ Ю.Г.Козак, Д.Г.Лук’яненко, Ю.В.Макогон та ін.; за ред. Ю.Г.Козака, 
Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 
2009. –  560 с.

236. Моделирование социальных процессов / под ред. Л.К.Насекиной. 
– М.: Наука, 1970. – 228 с.

237. Моисеев H.H. Экология человека глазами математика: (Человек, 
природа и будущее цивилизации). М.Мол.гвардия / H.H.Моисеев. – М., 
1988. -251 с.

238. Моисеев H.Н. Как далеко до завтрашнего дня. Свободные раз-
мышления. 1917–1993 / H.Н.Моисеев. – М.: Тайдекс Ко, 2002. - 488 с.

239. Моисеев Н.Н. Математика в социальных науках // Математиче-
ские методы в социологическом исследовании / Н.Н.Моисеев. – М., 1981. 
– 487 с.

240. Монтень М. Опыты. Избранные произведения: в 3 т. / 
М.Монтень; пер. с фр. – М.: Голос, 1992. – Т. 1. – С. 44.

241. Мораль, релігія, освіта: зб. наук. ст. // Українське релігієзнавство. 
– 2005. – № 4. – 363 с.

242. Москалев И. Концепция автопоэзиса в современном научном 
познании : автореферат дис. ... кандидата философских наук : 09.00.08 / 
И.Москалев. - Москва, 2001. - 32 с.

243. Москалев И. Концепция автопоэзиса в современном научном 
познании. Дисс. … канд. филос. наук: спец. 09.00.08. – М., 2002. – 141 с.

244. Москалев И. Е. Управление будущим в контуре социальной ре-
альности [Электронный ресурс] / И.Е.Москалев. – Режим доступа: http://
spkurdyumov.ru/forecasting/upravlenie-budushhim/.

245. Надтока Г.М. Формування новітньої інтеграційної стратегії 
України /Г.М.Надтока // К.: Університет імені Бориса Грінченка. – 2011. – с. 
6-17.

246. Надурак В. В. Моральний хаос в контексті синергетичної па-
радигми / В.В.Надурак // Гілея: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 
14. – С. 213–219.

247. Надурак В.В. Хаос в системі моралі: синергетичний підхід / 
В.В.Надурак  // Гілея: Збірник наукових праць. – К., 2011 – Вип. 53 (10). –С. 
207–211.

248. Надурак В. Система суспільної моралі: синергетичний підхід: 
моногр. / В.Надурак. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 230 с.



300

249. Назаретян А.П. В зеркале двух веков. Предварительные оценки 
и сценарии. Статья 2. Распутье двадцать первого века / А.П.Назаретян // 
ОНС. – 2001. – № 1. – С. 115–124. 

250. Назаретян А.П. Модели самоорганизации в науках о человеке 
и обществе / А.П.Назаретян // Синергетика и образование. – М., 1997; М.: 
Гнозис, 1997. С. 95–104. 

251. Назаретян А.П. От будущего к прошлому (размышления о ме-
тоде) / А.П.Назаретян // ОНС. – 2000. – № 3. – С. 142–150. 

252. Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте 
универсальной истории (Синергетика, психология и футурология) / 
А.П.Назаретян. – М.: Персе, 2004. – 239 с.

253. Нарский И.С. Западно-европейская философия XVІІІ века / 
И.С.Нарский. – М.: Высшая школа, 1973. – 302 с. 

254. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 
http://www.dissercat.com/content/sotsialno-filosofskie-osnovaniya-
biopolitiki#ixzz57p8xWFki 

255. Научное предвидение общественных процессов (методологиче-
ский анализ). /Отв. ред. В.И.Куценко. –К.: Наукова думка, 1990. –320с

256. Недавня О.В. Християнські фактори в контексті культурного і 
громадянського вибору українців: моногр. / О.В.Недавня. – К.: Український 
видавничий консорціум, 2011. – 600 с.

257. Нейсбит Д. Мегатренды / Д.Нейсбит. – М.: АСТ, Ермак, 2003. – 
384 с.

258. Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность / 
Д.Нейсбит. – М.: АСТ, 2005. – 381 с.

259. Нечипуренко В.Н. Эсхатологические мифы и учения как соци-
альный феномен (опыт социально-философского анализа): автореф. дис. 
… канд. филос. наук: спец. 09.00.11. – Ростов н/Д, 1997. – 20 с.

260. Нибур Р. Христос и культура / Р.Нибур // Нибур Р. Избранные 
труды. – М.: Юрист, 1996. – 575 с.

261. Никитина И.Г. Сила научного предвидения / И.Г.Никитина. – 
М.: ЗНАНИЕ, 1963 – 52 с.

262. Никитченко О. Особливості формування образу новітніх 
релігій у контексті сучасного розуміння свободи совісті в Україні: дис. … 
канд. філос. наук / О.Никитченко. – Одеса, 2009. – 214 с. 

263. Никонов А. Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес-
проект / А.Никонов. – М.: ЭНАС; СПб.: Питер, 2009. – 344 с.

264. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Избранные произведения. 
Кн. 2. – М.: Мысль, 1990. – 415 с. 

265. Новая технократическая волна на. Название: Новая технокра-



301

тическая волна на Западе. Гуревич П.С. (ответственный редактор). М.: 
"Прогресс", 1986.-453 с.  

266. Новогреческо-русский словарь. – М., 1980. – С. 808.
267. Нэсбитт Д. Что ждет нас в 90-е годы. Метатенденции, год 2000 / 

Д.Нэсбитт, П.Эбурдин. – М.: Республика, 1992. – 415 с. 
268. Общая теория систем – критический обзор. Исследова-

ния по общей теории систем: Сборник переводов / общ. ред. и вст. ст. 
В.Н.Садовского и Э.Г.Юдина. – М.: Прогресс, 1969. – С. 23–82.

269. Оден Томас. После модернизма. Что впереди? / Томас Оден. – 
Минск, 2003. – 212 с.

270. «Один университет под властью Бога?» One University Under 
God? // The Chronicle of Higher Education: Careers. – 2005. – January 7.

271. Олбрайт Мадлен. Религия и мировая політика / Мадлен Ол-
брайт; пер с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 352 с.

272. Орлов А.И. Экспертные оценки: учеб. пособие / А.И.Орлов. – 
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011. – 486 с. – М., 2002. – С. 3.

273. Основания синергетики. Режимы с обострением, самооргани-
зация, темпомиры. – СПб.: Алетейя, 2002. – С. 296.

274. Основи інформаційно-аналітичної діяльності в публічному 
управлінні: навч. посіб / С.О.Телешун, О.Р.Титаренко, І.В.Рейтерович. – К.: 
НАДУ, 2009. – 168 с.

275. Основы религиоведения / под ред. И.Н.Яблокова. – М., 1994. – 
368 с.

276. Остащук І.Б. Християнський сакральний символізм: 
релігієзнавчо-філософський дискурс : монографія / І.Б.Остащук. – К. : Ав-
тограф, 2011. – 288 с.

277. Остащук І.Б. Діалектика релігійних символів: дискурс сучасної 
масової культури / І.Б.Остащук // Практична філософія. – К. : Видавець 
ПАРАПАН, 2011. – № 1. – C. 187-193.

278. Офіційний сайт Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.niss.gov.ua/presentation.html.

279. Офіційний сайт харизматичної Церкви «Прославлення» [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.praisegod.name. 

280. Павленко П. Богословські підвалини міжконфесійного проти-
стояння / П.Павленко // Релігійна свобода. Науковий щорічник. – 2005. – 
№ 9. – С. 19–28.

281. Павленко П. Сучасні харизматичні церкви і національні інтереси 
української держави / П.Павленко // Українське релігієзнавство. – 2002. – 
№ 21.



302

282. Пал Л.А. Аналіз державної політики  / Л.А.Пал; пер. з англ. 
І.Дзюби. – К.: Основи, 1999. – 442 с. 

283. Пантин В. И. Философия исторического прогнозирования: рит-
мы истории и перспективы мирового развития в первой половине ХХІ 
века / В.И.Пантин, В.В.Лапкин. – Дубна: Феникс +, 2006. – 448 с. 

284. Папа до учасників Давоського форуму: Не забувайте про 
бідних. Радіо Ватикану [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://
uk.radiovaticana.va/news/2016/01/20. 

285. Папа Римский Франциск благословил Стивена Хокинга в Вати-
кане [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://112.ua/glavnye-novosti/
papa-rimskiy-francisk-vstretilsya-so-stivenom-hokingom-v-vatikane-356519.
html. 

286. Перцик Е.Н. Среда человека: предвидимое будуще / Е.Н.Перцик. 
– М. : Мысль, 1990.- 368 с.

287. Печчеи A. Человеческие качества / A.Печчеи. – М.: Прогресс, 
1985. – 312 с.

288. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке [Электрон-
ный ресурс] / Друкер Ф.Питер – Режим доступа: http://mx4.ru/druker_
xximanagement/7/08 

289. Пірен М.І. Конфліктологія: підруч. / М.І.Пірен. – К.: МАУП, 
2003. – 360 с.

290. Плетнев К.И. Экспертиза в развитии экономики по инноваци-
онному пути: учеб. пособие / К.И.Плетнев. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 38 с.  

291. Подорванюк Н. Хокинг смотрел на Бога как Эйнштейн / 
Н.Подорванюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gazeta.
ru/science/2010/09/03_a_3414578.shtml.

292. Политический анализ и прогнозирование : учебник для бака-
лавриата и магистра- туры / С.Г.Туронок. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 291 с.

293. Політична аналітика в державному управлінні: навч. посіб. / 
С.О.Телешун, Ю.Г.Кальниш, І.В.Рейтерович, О.Р.Титаренко. – К.: НАДУ, 
2012. – 228 с.

294. Політична аналітика в системі публічного управління: навч. 
посіб. / авт. кол.: С.О.Телешун, С.В.Сьомін, О.Р.Титаренко та ін.; за  заг. ред. 
С.О.Телешуна. – К.: НАДУ, 2008. – 284 с.

295. Політичне прогнозування // політичні інститути та процеси в 
умовах трансформації українського суспільства: навч. посібник / за заг.
ред. А.М.Пойченка, В.А.Ребкала. - Одеса:ОРІДУ НАДУ, 2006.- 416с.

296. Положение об экспертном совете при уполномоченном по де-
лам религий и национальностей. Сайт Аппарата уполномоченного по де-



303

лам религий и национальностей республики Беларусь [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.belarus21.by/ru/apparat_upoln. 

297. Поппер К. Логика и рост научного знания. Общая редакция Са-
довского В. N. — М., Прогресс, 1983. - С. 439–495.

298. Портал Теософского сообщества. [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: http://chelas.net/forums.php?m=posts&q=271. 

299. Постнеклассика: философия, наука, культура. Коллективная 
монография / отв. ред. Л.П.Киященко и В.С.Стёпин. – СПб.: Издательский 
дом «Міръ», 2009. – 672 с.

300. Правила святых апостолов. Библиотека Якова Крото-
ва  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://krotov.info/acts/
canons/03/0200apos.html. 

301. Практичне релігієзнавство. Колективна монографія / за ред. 
професорів А.Колодного і Л.Филипович. – К.: Українська конфедерація 
журналістів та Українська асоціація релігієзнавців, 2012. – 315 с.

302. Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі 
виміри: моногр. / О.І.Предко. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 278 с. 

303. Предко О.І. Релігійна віра: сенсожиттєвий потенціал / 
О.І.Предко // Дні науки філософського факультету 2012. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 99–101.

304. Пригожин И. От существующего к возникающему / И.Пригожин. 
– М.: Наука, 1985. – 327 с.

305. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с при-
родой / И.Пригожин, И.Стенгерс. – М.: Прогресс, 1986. – 431 с. 

306. Пригожин И.А. Конец определенности. Время, хаос и новые за-
коны природы / И.А.Пригожин. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотиче-
ская динамика», 2001. – 208 с.

307. Пригожин И. Порядок из хаоса / И.Пригожин, И.Стенгерс. – М.: 
Прогресс, 1986. – 432 с. 

308. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18 
февраля 2009 г. № 53 «О государственной религиеведческой экспертизе» 
// Сайт Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://minjust.ru. 

309. Присухін С. Рецензія на монографію «Функціональність релігії: 
український контекст» / за ред. проф. А.Колодного та Л.Филипович. – К.: 
УАР, 2017. – 339 с. //  Українське релігієзнавство. – 2017. – № 84. – С. 155–
156.

310. Прогноз Артура Кларка на ближайшие 100 лет [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://newsland.com/user/4296655078/content/
prognoz-artura-klarka-na-blizhaishie-100-let/3790966 



304

311. Прогноз математиков и социологов: религия исчезнет уже в 
обозримом будущем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://earth-
chronicles.ru/news/2011-09-18-7896. 

312. Прогнозирование будущего: Новая парадигма / под ред. Г. Г. Фе-
тисова, В.М.Бондаренко. – М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2008. – 283 с.

313. Прогностика. Терминология: Общие понятия. – М.: Наука, 1978. 
– Вып. 92. – 32 с.  

314. Пряхин В.Ф. Как выжить? Новая идеология для человечества 
/ В.Ф.Пряхин; предисл. Генерального Секретаря ОБСЕ Марка Перрена де 
Бришамбо, предисл. д.т.н. А.П.Федотова. – М.: Весь мир, 2008. – 144 с.

315. Пчелинцев А. Экспертиза по божественным делам: инквизиция 
или гарантия свободы религии / А.Пчелинцев // Религия и право. – 2009. 
– № 2. – С. 42–45. 

316. Рабочая книга по прогнозированию / Э.А.Араб-Оглы, 
И.В.Бестужев-Лада, Н.Ф.Гаврилов и др.; редкол.: И.В.Бестужев-Лада (отв. 
ред.) и др. – М.: Мысль, 1982. – 430 с.

317. Разуваев А.А. Экспертиза как средство повышения эффектив-
ности процесса правореализации (вопросы теории и практики): автореф. 
дис. … канд. юрид. наук / А.А.Разуваев. – Саратов, 2006. –  20 с. 

318. Райсс С. 16 стремлений к Богу [Электронный ресурс] / С.Райсс. 
– Режим доступа: http://www.sci-tech.club/science/692-uchenye-obyasnili-
pochemu-lyudi-veryat-v-boga.html.

319. Райчинець А.Ф.Концептуальні основи християнсько-мусуль-
манського богословського діалогу: релігієзнавчий аналіз: дис. … канд. 
філос. наук / А.Ф.Райчинець. – К., 2017. – 192 с.

320. Раю А. Читая Оруэлла – Религия Старшего Брата [Статьи/Ре-
лигии] [Электронный ресурс] / А.Раю. – Режим доступа: http://jopahenka.
ru/VIDEO/HENKS_DVD/Interesting_books/George_Orwell/1984/about_the_
Ministry/religia-starshego-brata.pdf.

321. Ребкало В.А. Політична аналітика та прогнозування: навч. 
посіб. / В.А.Ребкало, О.Л.Валевський, Ю.Г.Кальниш; Українська Академія 
держ. управління при Президентові України. – К.: УАДУ, 2002. – 60 с. 

322. Ребкало В.А. Ващенко К.О. Політичний аналіз і прогноз у 
сучасній Україні: монографія. - Київ:Логос, 2008.- 288с.

323. Ребкало В.А. Стратегічне прогнозування політичних ситуацій 
та процесів: монографія / за заг.ред. М.А.Лепського. - Запоріжжя: ЗНУ, 
2012.- 428с.

324. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании 
будущего / Л.А. Регуш. – СПб.: Речь. – 352 с.

325. Религиоведение. Энциклопедический словарь. – М.: Академиче-



305

ский Проект, 2006. – 1256 с.
326. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / 

сост. В.И.Гараджа, Е.Д.Руткевич. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 775 с.
327. Релігієзнавство / за ред. М.М.Заковича. – К., 2000. – 350 с.
328. Релігієзнавчий словник / за ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К.: 

Четверта хвиля, 1996. – 392 с.
329. Релігійна свобода: Релігія в постмодерному суспільстві: 

соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Науковий щорічник 
/ за заг. ред. А.Колодного, О.Сагана, Л.Филипович, М.Бабія. – К., 2008. – 
Вип. 13. – 332 с. 

330. Релігія – Світ – Україна. Колективна монографія: в 3 кн. Книга 
ІІІ: Релігійні процеси в перспективі їх виявів / за ред. А.Колодного 
і Л.Филипович // Українське релігієзнавство. – К., 2012. – 550 с.

331. Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій: 
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [29–30 травня 2012 року]. – Чернівці, 
2012. – 215 с.

332. Релігія у контексті соціокультурних трансформацій України. 
Колективна монографія / за ред. Л.Филипович. – К., 2009. - – 296 с.

333. Римский клуб // Теория и практика управления. – 2003. – № 3. 
– С. 2–7. 

334. Римский клуб: История создания, избранные доклады и высту-
пления, официальные материалы / Д.М.Гвишиани (ред.), Д.М.Гвишиани 
(сост.). – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 377 с. 

335. Роль експертних товариств у сфері політики, охорони довкілля, 
культури та релігійного життя в Україні та Білорусі / за заг. ред. д-ра. філос. 
наук, проф. Л.О.Филипович. – К., 2014. – 152 с.

336. Рормозер Г. Ситуация христианства в эпоху «постмодерна» / 
Г.Рормозер // Вопросы философии. – 1991. – № 5. – С. 75–94.

337. Росс Р. Христианство и постмодернизм, или какой будет Цер-
ковь ІІІ тысячелетия / Росс Роуд // Християнство. – 2002. – № 6. –  С. 4–9.

337. Роуз С. Православие и религия будущого / С. Роуз. – Волгоград, 
1991. - 197 с.

338. Русский космизм: Антология философской мысли / сост. 
С.Г.Семоновой, А.Г.Гачевой; вступ. ст. С. Г. Семеновой; предисл. к текстам 
С.Г.Семеновой, А.Г.Гачевой; прим. А.Г.Гачевой. – М.: Педагогика-Пресс, 
1993. – 368 с.

339. Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитив-
ном обществе. Очерки и лекции. Пер. с англ. — М.: Издательская фирма 
«Восточная литература» РАН, 2001. — 304 с.

340. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саа-



306

ти. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.
341. Савостьянова М.В. Перспективы человека разумного: эволю-

ция или адаптация? / М.В.Савостьянова. – К.: Парапан, 2005. – 168 с. 
342. Саган О. Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан  

/ О. Н. Саган. – К.: Світ знань, 2004. – 910 с.
343. Саган О.Н. Єдина Помісна Православна Церква в Україні: 

суспільний запит на необхідність конституювання / О.Н.Саган. – К.: 
КПБА, Світ Знань, 2016. – 40 с.

344. Сайнен В. В последние дни. Излияние Святого Духа в ХХ веке / 
В.Сайнен. – К., 2003. – С. 44–53.

345. Сайт ассоциации футурологов. Футурология. Прогностика. Мо-
делирование будущего: [Електронный ресурс]. – Режим доступу:  http://
futurologija.ru/bibl/knyazeva-e-n-konstruirovanie-budushhego   

346. Самородницкий П. Опровержение будущего (введение в теле-
ологию человека) / П.Самородницкий. – М., 2001. – 400 с.

347. Санников С.В. Битва за учение: краткий очерк богословских 
движений / С.В.Санников. – Одесса: Богомыслие, 1997. – 117 с.

348. Сафронова В.М. Общество будущего: горизонты предсказуемо-
сти / В.М.Сафронова ; Российский гос. социальный ун-т. - Москва : Экон-
Информ, 2005. - 197 с.

349. Сафронова В.М. Прогнозирование, проектирование и модели-
рование в социальной работе: учебн. пособие для студ. учреждений выс-
шей проф. образования / В.М.Сафроноваэ – 4-е издание. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2011. – 240 с.

350. Свідзинський А. Синергетична концепція культури / А. 
Свідзинський. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 696 с. 

351. Сидельников Ю. В. Возможные недостатки, трудности и за-
блуждения при экспертном прогнозировании: Материалы семинара «Эко-
номические отношения научных организаций в новых условиях хозяй-
ствования» / Ю.В.Сидельников. – М.: МДНСТП, 1990 – С. 78–85.

352. Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозиро-
вания / Ю.В.Сидельников. – М., 2007. – 450 с.

353. Сидельников Ю.В. Теория и организация экспертного прогно-
зирования / Ю.В.Сидельников. – М.: ИМЭМО, 1990. – 196 с.

354. Сидельников Ю.В. Технология экспертного прогнозирования: 
учеб. пособие / Ю.В.Сидельников. – М.: Доброе слово, 2005. – 284 с.

355. Симонов К.В. Политический анализ. Метод Дельфи. / 
К.В.Симонов [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://society.polbu.
ru/simonov_politanalysis/ch55_i.html 

356. Синергетичний метод І. Пригожина: порядок і хаос, випадковість 



307

і необхідність, час [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
aratta-ukraine.com/books_ua.php?text=28.

357. Сітарчук Р.А. Репресії щодо протестантських церков та їх 
керівників у 30-ті рр. ХХ ст. / Р.А.Сітарчук // Наукові записки [Вінницького 
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. 
Серія : Історія. - 2012. - Вип. 20. - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2012_20_21 

358. Скачков Ю.В. Конструктивная роль случая / Ю.В.Скачков // Во-
просы философии. – 1988. – № 5.

359. Словник української мови. [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh 

360. Сноу Ч. Две культуры / Ч.Сноу. – М.: Наука, 1973. – 265 с.
361. Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов. – 

СПб.: Дуэт, 1994. – 752 с.
362. Соколов В. Европейская философия ХV–ХVII веков: учеб. посо-

бие / В.Соколов. – М.: Высшая школа, 1972. – 448 с. 
363. Соколов Э.В. Культурология / Э. В. Соколов. – М., 1994. – 320 с.
364. Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал / В.С.Соловьев // Со-

чинения: в 10 т. – СПб., 1902. – Т. 2. – 537 с.
365. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество / П.Сорокин. – М.: 

Политиздат, 1992. – 542 с.
366. Соціологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів – 2-ге 

вид., доопр., доп. / за заг. ред. В.І.Докаша. – Чернівці : Чернівецький нац. 
ун-т, 2012. – 448 с.

367. Спис О. Соціально-політичні і соціокультурні імплікації пізнього 
протестантизму в процесі трансформації українського суспільства: дис. … 
канд. філос. наук: спец. 09.00.11 / О.А.Спис. – К., 2007. – 219 с. 

368. Стенли Г. Богословие и богословы XX века / Г.Стенли, О.Роджер;  
пер. с англ. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 520 с.

369. Стотт Д. Сущность евангельского християнства [Электронный 
ресурс] / Д.Стотт. – Режим доступа: http://realis.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=30&Itemid=89  

370. Стратегії розвитку України: теорія і практика / за ред. 
О.С.Власюка. – К.: НІСД, 2002. – 864 с.

371. Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. 
– К., 1994. – 146 с.

372. Сучасне суспільство і церковне становище в Україні // Народна 
творчість та етнографія. – 2001. –  № 3. – С. 5–13.

373. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений / Г.Тейл. 
– М.: Статистика, 1971. – 488 с.



308

374. Тейяр де Шарден П. Божественная среда / П.Тейяр де Шарден. – 
М.: Ренессанс,1992. – 311 с.

375. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П.Тейяр де Шарден. – 
М.: Мысль, 1987. – 349 с.

376. Телешун С.О. Політичне прогнозування як вид управлінської 
діяльності: практичні рекомендації / С.О.Телешун, О.Р.Титаренко, 
І.В.Рейтерович, С.І.Вировий. – К.: НАДУ, 2008. – 19 с.  

377. Тензин Гьяцо. Этика для нового тысячелетия / Гьяцо Тензин; 
пер. Т.Голубевой / отв. ред. А.Терентьев. – СПб.: Центр тибетской культу-
ры и информации, 2001. – С. 236.

378. Теория прогнозирования и принятие решений: учеб. пособие / 
под ред. С.А.Саркисяна. – М.: Высшая школа, 1977. – 351 с.

379. Терборн Г. Глобализация и неравенство (фрагмент) / Г.Терборн 
// Сумерки глобализации: Настольная книга антиглобалиста: сб. – М.: 
ООО «Издательство АСТ: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 348 с.

380. Тиллих П. Избранное. Теология культуры / П.Тиллих. – М.: 
Юрист, 1995. – 479 с.

381. Титаренко В.В. Homo Reformative: історико-теоретичний 
аспект та сучасні імплікації / В.В.Титаренко // Людина, яка реформує і 
реформується. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 
присвяченої 500-літтю Реформації/Відп.ред. Волобуєва С.В. – К.: НТУ, 
2017. – 100 с. – С.58-59.

382. Титаренко В.В. Будущее религии: расцвет или упадок? / 
В.В.Титаренко  // Новое поколение. –  2014. –  № 8 (23) – С. 8–9.

383. Титаренко В.В. Демократичний поступ України як європейський 
вибір: роль громадянського суспільства та релігійних інституцій України: 
поступ у майбутнє: Матеріали Всеукр. конф., присвяченої 25-річчю від 
дня Незалежності України [тези доповідей та виступів] / відп. ред. С. В. 
Волобуєва. – К.: НТУ, 2016. – 136 с. – С. 98–100.

384. Титаренко В.В. Досвід і перспективи релігійних організацій в 
Україні: призма незалежності. / В.В.Титаренко // Українське релігієзнавство. 
– 2016. – № 80. – С. 58–62.

385. Титаренко В.В. Збагачення функціональної природи релігії і пер-
спективи включення релігійного чинника в різні сфери суспільного життя. 
Функціональність релігії: український контекст: моногр. / В.В.Титаренко; 
за ред. професорів А.Колодного та Л.Филипович. – К.: УАР, 2017. – 339 с. – 
С. 31–49.

386. Титаренко В.В. Методологічні аспекти прогнозуван-
ня: релігієзнавчий контекст. Актуальні проблеми релігієзнавства / 
В.В.Титаренко // Зб. наук. ст. і матеріалів учасників Всеукраїнської наукової 



309

конференції пам’яті Володимира Олександровича Пащенка. – Полтава: 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – С. 181–186.

387. Титаренко В.В. Методологічні особливості релігієзнавчої ек-
спертизи як механізму регулювання відносин у суспільстві / В.В.Титаренко 
// Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. 
ун-т, 2013. – С. 78–85.

388. Титаренко В.В. Міжпарадигмальне розуміння функціональності 
релігії як об’єктивних потреб людської природи і соціуму / В.В.Титаренко 
// Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень: 
зб. матеріалів Всеукр. науково-практ. конф. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 
171 с. – С. 92–94.

389. Титаренко В.В. Новітні наукові парадигми в методології про-
гнозування та управління релігійною ситуацією в регіонах (деякі аспекти 
проблеми) / В.В.Титаренко // Міжетнічні та міжконфесійні відносини в 
контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали міжнар. наук.-
практ. конф. [29–30 квітня 2019 р.]. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 
2010. – С. 82–87.

390. Титаренко В.В. Оптимістичні та песимістичні сценарії май-
бутнього релігії в сучасних футуристичних концепціях / В.В.Титаренко // 
Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.
ун-т, 2012. – № 1 (7). – С. 5–13.

391.Титаренко В.В. Основні тенденції формування сучасної 
харизматичної теології / В.В.Титаренко // Авраамічні релігії і Реформація: 
формування протестантського символу віри й ідеології нової суспільної 
реформації (європейський й український контекст ідентичності): 
Матеріали наук.-практ. конф. [Галич, 18–19 травня 2017 р.]. – Галич, 2017. 
–  452 с. – 366–375. 

392. Титаренко В.В. Особливості вияву комунікаційної функції 
релігії в добу становлення інформаційного суспільства / В.В.Титаренко 
// Тисячолітні традиції просвіти під Покровом Премудрості Божої: зб. 
матеріалів Четвертих Покровських міжнародних місіонерських читань. – 
Полтава: ТОВ «АСМІ», 2012. –  С. 234–239.

393. Титаренко В.В. Особливості прогнозування як складової прак-
тичного релігієзнавства / В.В.Титаренко // Релігієзнавство в Київському 
університеті: інституційний та персональний виміри: Матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. – К., 2014. – С. 106–110. 

394. Титаренко В.В. Особливості формування нової релігійної 
свідомості в умовах глобалізації / В.В.Титаренко // Історія релігій в Україні. 
Науковий щорічник. – Л., 2006. – Кн. ІІ. – С. 474–480.

395. Титаренко В.В. Особливості функціонування релігійних 



310

інститутів та специфіка механізмів їх змін / В.В.Титаренко // Інституційні 
процеси конфесійного життя світу й України. Колективна монографія / за 
ред. А.Колодного. – К.: УАР, 2015. – 384 с. – С. 45–50.

396. Титаренко В.В. Плюралізація релігій як наслідок диференціації 
суспільства в утопіях і реальності / В.В.Титаренко // Релігійна  свобода: на  
перехресті  епох, країн  і  культур. Науковий щорічник / за заг. ред. проф. 
А.Колодного. – К.: УАР, 2015–2016. – № 19. – 216 с. – С. 113–116.

397. Титаренко В.В. Поняття «сучасний християнин» в контексті 
діалогу суспільства і релігії / В.В.Титаренко // Релігійна свобода. Науковий 
щорічник. – К., 2007.  – № 12 – С. 49–51.

398. Титаренко В.В. Проблема майбутнього в філософсько-
релігієзнавчому дискурсі: методологічний аспект / В.В.Титаренко // 
Українське релігієзнавство. – К., 2017 - №84 – 2017. – С.9-17.

399. Титаренко В.В. Прогнози перспектив державно-конфесійних 
і міжконфесійних відносин в Україні в їх православному вимірі / 
В.В.Титаренко // Українське релігієзнавство. Колективна монографія: в 3 
кн. / за наук. ред. проф. А.Колодного та Л.Филипович. – К., 2011. – Кн. ІІ: 
Міжконфесійні відносини поліконфесійної України. – С. 330– 339.

400. Титаренко В.В. Прогнозні сценарії трансформації релігії: спектр 
можливих станів / В.В.Титаренко // Авраамічні релігії в Україні: історія, 
етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини: Матеріали наук. 
конф. – Галич, 2013. – 475 с. – С. 186–194.

401. Титаренко В.В. Прогнозування в релігійній сфері як фактор 
забезпечення стабільного розвитку: філософсько-релігієзнавчий аналіз 
/ В.В.Титаренко // Релігійна вобода: Свобода буття релігії в сучасному 
соціумі. Науковий щорічник / за заг. ред. д-ра філос. наук. А.Колодного. – 
К., 2012–2013. – № 17–18. – 214 с. – С. 29–34.

402. Титаренко В.В. Прогнозування релігійних процесів як складова 
державно-церковних відносин / В.В.Титаренко // Релігійна свобода. На-
уковий щорічник. – К., 2009. – № 14. – С. 57–63.

403. Титаренко В.В. Религиоведческая экспертиза в механизме оп-
тимизации государственно-конфессиональных отношений в правовом 
поле Украины / В.В.Титаренко //  Свобода религии или вероисповедания: 
общие принципы и правовые условия реализации данного права в раз-
личных государствах (лучшие практики госудраств): Материалы между-
нар. научн.-практ. конф. [г. Минск, 8–9 ноября 2013 г.]. – Минск: Конфидо, 
2014 – С. 108–114.

404. Титаренко В.В. Религиозные институты и специфика их адап-
тационных изменений в обществе: современный харизматизм в Украине 
/ В.В.Титаренко // Власть и общество: история, теория, практика. – 2015. 



311

– № 4 (36). – С. 216–231. 
405. Титаренко В.В. Релігійна ситуація в регіонах як об’єкт прогнозу-

вання та управління / В.В.Титаренко // Регіональний вимір міжконфесійних 
і державно-церковних відносин: зб. наук. праць Всеукр. наук. конф. / за 
наук. ред. проф. Л.Виговського, А.Колодного, Л.Филипович. – Хмельниць-
кий: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С. 70–74.

406. Титаренко В.В. Релігійний розвиток в сучасних глобальних умо-
вах: конфронтація vs діалог / В.В.Титаренко // Авраамічні релігії в Україні: 
інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні взаємини: Матеріали 
міжнар. наук. конф. – Галич, 2014. – С. 435–443.

407. Титаренко В.В. Релігійні концепції майбутнього в парадигмі 
дискурс-аналізу / В.В.Титаренко // Науковий вісник Чернівецького 
університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 
602–603. Філософія. – С. 113–119.

408. Титаренко В.В. Релігійні концепції майбутнього як об’єкт 
дискурс-аналізу / В.В.Титаренко // Філософія релігії в Україні: варіативність 
стратегії осмислення предмету: зб. наук. пр. / за ред.. А.Колодного та 
О.Горкуші // Українське релігієзнавство. – К., 2013. – 223 с. – С. 104–117.

409. Титаренко В.В. Релігійні процеси в неохристиянстві: форми 
ідентифікації та легітимізації в суспільстві / В.В.Титаренко // Науковий 
вісник Чернівецького університету. – 2008. – № 389–390. – С. 40–43.

410. Титаренко В.В. Синергетична методологія в релігієзнавчих 
дослідженнях (до початків прогнозування релігійних процесів) / 
В.В.Титаренко // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. 
пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 541–542. Філософія. – 
С. 166–172.

411. Титаренко В.В. Сущностные и методологические пробле-
мы религиеведческой экспертизы в практическом религиеведении / 
В.В.Титаренко // NOMOS. –  2013. – № 79. – P. 151–163.

412. Титаренко В.В. Філософія прогнозування: особливості 
еволюційного підходу (філософсько-релігієзнавчий аналіз) / В.В.Титаренко 
// Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні нау-
ки. – 2011. – Вип. 15. – С. 171–177.

413.  Титаренко В.В. Філософсько-методологічні засади прогнозу-
вання релігійної ситуації / В.В.Титаренко // Українське релігієзнавство. – 
2013. – № 65. –  324 с. – С. 291–299.

414. Титаренко В.В. Функціональне значення релігійної ситуації як 
складноорганізованої системи / В.В.Титаренко // Релігія в проблемах її структу-
ри й функціональності // Українське релігієзнавство. – 2016. – № 78. – С. 106–115.

415. Титаренко В.В. Харизматизация християнства как мировая тен-



312

денция / В.В.Титаренко // Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: 
Антология отечественного религиеведения: Религиоведение Украины: 
сборник. Часть 2.: Религиоведение Украины конца ХХ – нач. ХХI в. / сост. 
и общ. ред. А.Н.Колодного, Л.А.Филиппович, В.В.Климова, В.В.Шмидта. – 
М.: ИД «Медиапром», 2010 – С. 409–416.

416. Титаренко В.В. Харизматизм в його інституційних формах: 
історія і сучасність. Інституційні процеси конфесійного життя світу й 
України. Колективна монографія / за ред. А.Колодного. – К.: УАР, 2015. – 
384 с. – С. 224–230.

417. Титаренко В.В. Харизматизм як постмодерне християнство / 
В.В.Титаренко // Конфесіологія релігії / за ред. А.Колодного та Л.Филипович 
// Українське релігієзнавство. Спецвипуск. – К., 2009. – № 2. –С. 151–162.

418. Титаренко В. В. Християнський харизматизм як релігійне яви-
ще: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / В. В. Титаренко; НАН України, Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди. – К., 2003. – 186 с.

419. Титаренко В.В. Методологічні проблеми прогнозування 
релігійних процесів / В.В.Титаренко // Українське релігієзнавство. – 2009. 
– № 52. – С. 30–38.

420. Тойнбі А. Дослідження історії: в 2 т. – Т. 2. / пер. з англ. 
В.Митрофанова, П.Таращука. – К.: Основи, 1995. – 401 с.

421. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие / С.А.Токарев. 
– М.: Наука, 1964. – 264 с.

422. Томпсон М. Восточная философия / М.Томпсон. – М., 2001. – 
315 с.

423. Тора (Пятикнижие Моисеево) / ред. рус. пер. П.Гиль / под общ. 
ред. проф. Г.Брановера. – Иерусалим; М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. – С. 
1135.

424. Торчинов Е. Краткая история буддизма. [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://www.rulit.me/books/kratkaya-istoriya-buddizma-
read-444987-1.html 

425. Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е.Тоффлер; пер. з англ. А.Євса. – К.: 
Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.

426. Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Э.Тоффлер. – М.: АСТ, 2001. 
– 699 с.

427. Тоффлер Э. Шок будущего / Э.Тоффлер. – М.: АСТ, 2003. – 557 с.
428. Тоффлер Э. Война и антивойна. Что такое война и как с ней 

бороться. Как выжить на рассвете ХХІ века / Э.Тоффлер, Х.Тоффлер. – М.: 
АСТ, 2005. – 412 с.

429. Тоффлер, Э. Революционное богатство / Элвин Тоффлер, Хейди 
Тоффлер. — ACT: Москва, 2008. – 569.



313

430. Трач Ю. Інформаційне суспільство: генеза поняття та сутність / 
Ю.Трач // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 1. – С. 35–38. 

431. Турен А. Возвращение человека действующего. / А.Турен. // 
Очерк социологии / [пер. с фр. Е.А.Самарской]. – М. : Научный мир., 1998. 
– 204 с.

432. Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы / С. Л. Удо-
вик. – К.: Рефл-Бук, Вакслер, 2002. – 480 с.

433. Уилсон Д. История будущего / Д. Уилсон; пер. с англ. 
И.Е.Добровольского. – М.: АСТ, 2007. – 286 с.

434. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору: 
наук. збірник / за ред. Л.Филипович і П.Яроцького // Науковий збірник. – 
К.: УАР, 2013 . – 504 с.

435. Україна релігійна. Колективна монографія. Книга друга: Про-
гнози релігійних процесів України / гол. ред. А.Колодний. – К., 2008. – С. 
314.

436. Україна релігійна. Колективна монографія. Книга перша: Стан 
релігійного життя України / гол. ред. А.Колодний. – К., 2008. – 436 с.

437. УНІАН [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.
unian.ua/politics/508070-chogo-nas-navchit-kitay.html.

438. Уткин А.И.  Американская империя / А.И.Уткин. – М.: Эксмо, 
2003. – 736 с. 

439. Уткін О.І. Соціальні функції гендерної політики в збройних си-
лах України / О.І.Уткін // Україна у світовій історії № 2 (51). – 2014. – С. 
110-122.  

440. Филипович Л.  Методологічні засади експертної діяльності: 
досвід українських релігієзнавців / Л.Филипович // Практична філософія. 
– 2014. – № 3 (53). – С. 23–32. 

441. Филипович Л.  Українське православ’я як об’єкт релігієзнавчої 
експертизи / Л.Филипович // Українське православ’я в контексті 
вітчизняної історії та суспільних трансформацій: зб. матеріалів наук. 
конф. – Тернопіль, 2014. – С. 77–84.

442. Филипович Л. Етнологія релігії: теоретичні проблеми, 
вітчизняна традиція осмислення. /  Л.Филипович. Монографія. - К.: Світ 
Знань, 2000. - 333 с.

443. Филипович Л.О. Культура релігійного життя. Вибрані праці / 
Л.О.Филипович; за упоряд. Л.Филипович та ред. А.Колодного. – К.: УАР, 
2016. – 584 с.

444. Филипович Л.  Методологічні засади експертної діяльності: досвід 
українських релігіє знавців [Електронний ресурс] / Л.Филипович. – Режим 
доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/27685-metodologichni-



314

zasadi-ekspertnoyi-diyalnosti-dosvid-ukrayinskix-religiyeznavciv.html.
445. Филипович Л. Соціальний і духовний розвиток України: науко-

ва експертиза та її законодавче закріплення / Л.Филипович // Юридична 
наука. – 2013. – № 10. – С. 18–28.

446. Филипович Л. Соціально-політичний і духовний розвиток 
України: наукова експертиза та її законодавче закріплення / Л.Филипович 
// Роль експертних товариств у сфері політики, охорони довкілля, культу-
ри та релігійного життя в Україні та Білорусі. – К., 2014. – С. 8–18.

447. Филипович Л. Чи потрібна релігієзнавча експертиза? / Л. Фили-
пович // Українське релігієзнавство. – К., 2017 – № 80. – С. 17–25.

448. Филиппов В.Р. Этноконфессиональные конфликты: ущерб-
ность концепции [Электронный ресурс] / В.Р.Филиппов. – Режим доступа:  
auditorium_ru.htm [Интернет-конференция «Современная Россия и мир: 
альтернативы развития (этноконфес-сиональные конфликты и вызовы 
ХХІ века)].

449. Филипс Луиза Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / Луиза 
Дж.Филипс, Марианне В.Йоргенсен; пер. с англ. – Харьков: Гуманитарный 
Центр, 2004. – 336 с.

450. Философия и прогностика. Мировоззренческие и методологиче-
ские проблемы прогнозирования / пер. с нем. – М.: Прогресс, 1970. – 424 с.

451. Философский словарь / под ред. И.Т.Фроловой. – 6-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Издательство политической литературы, 1991. – 560 с.

452. Філософія управління: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Кре-
мень, С.М.Пазиніч, О.С.Пономарьов. – К.: Знання України, 2007. – 360 с.

453. Філософія: Словник-довідник: навч. посіб. / за ред.: 
І.Ф.Надольного,  І.І.Пилипенка, В.Г.Чернеця; редкол.: І.Ф.Надольний, 
В.А.Бітаєв, І.Кузнєцова, В.Ф.Баранівський, В.В.Пархоменко, Г.Б.Черушева. 
– 3-є вид., допов., випр. і переробл. – К.: НАКККіМ, 2001. – 480 с. 

454. Форрестер Дж. Мировая динамика / Дж. Форрестер. – М.: АСТ; 
СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 379 с.

455. Фридман Д. Следующие 100 лет: прогноз событий ХХІ века / 
Д.Фридман; пер. с англ. А.Калинина, В.Нарицы, М.Мацковской. – М.: Экс-
мо, 2010. – 336 с.

456. Фромм Э. Бегство от свободы / Э.Фромм // Догмат о Христе. – 
М.: Олимп, 1998. – С. 176–368.

457. Фукуяма Ф. Великий разрыв / Ф.Фукуяма. – М.: PHILOSOPHY, 
2004. – 480 с.

458. Фукуяма Ф. Конец истории? / Ф.Фукуяма // Вопросы филисо-
фии. – 1990. – № 3. – С. 134–148.

459. Функціональність релігії: український контекст / за ред. проф. 



315

А.Колодного та Л.Филипович. – К.: УАР, 2017. – 339 с.
460. Футурологические концепции эволюции цивилизации // Со-

временные социально-политические теории. – М., 1991. – С. 121–134.
461. Футурология. Прогностика. Моделирование будущого [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://futurologija.ru/bibl/knyazeva-e-
nkonstruirovanie 

462. Хадисы Сахих Муслим Сахих Мусли / О вступлении в Ислам 
Амра Ибн Абасы (832). [Электронный ресурс] – Режм доступа: http://
islaminform.com/sites/default/files/book/hadis_sahih_muslim.pdf 

463. Хайдеггер, М. Время картины мира Текст. / М.Хайдеггер // Но-
вая техническая волна на Западе. - М., 1985. - 118 с.

464. Хайек Ф. Пагубна самовпевненість. Помилки соціалізму / 
Ф.Хайек. – М.: Новости, 1992. – 304 с. 

465. Хакен Г. Основные понятия синергетики / Г.Хакен // Синергети-
ческая парадигма / Г.Хакен. – Москва: Прогресс – Традиция, 2000. – С.28-55.

466. Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о челове-
ке? [Электронный ресурс] / Г.Хакен. – Режим доступа: http://spkurdyumov.
narod.ru/Haken7.htm.

467. Хакен Г. Синергетика / Г.Хакен. – М.: Мир, 1980. – 406 с.
468. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С.Хантингтон; пер. 

с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова. – М.: АСТ, 2003. – 603 с. 
469. Харинк К. Харизматическое движение / К.Харинк. – Одесса, 

1996. – 115 с.
470. Хогвуд В., Ганн Л. Прогнозирование / В.Хогвуд, Л.Ганн // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер.12 Социально-политические исследования. – 1994. – №6. 
– С.54–55.

471. Хокинг С. Краткая история времени от большого взрыва до чер-
ных дыр (Глава 1. Наше представление о Вселенной) [Электронный ресурс] 
/ С.Хокинг. – Режим доступа: http://www.x-libri.ru/elib/hwkng000/00000003.
htm#a4.

472. Хоменко І. Логіка: підруч. для вищ. навч. закл. / І.Хоменко. – 255 с. 
473. Храленко Н.И. Философско-методологические проблемы про-

гнозирования / Н.И.Храленко. – Ленинград: Издательство Ленинградско-
го университета, 1980. – 167 с.

474. Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. – Івано-
Франківськ: Плай, 2002. – 435 с.

475. Християнство доби постмодерну. Колективна монографія / за 
ред. А.Колодного. Спецвипуск «Українське релігієзнавство». – К., 2005. – 
№ 35. – 309 с.

476. Християнство і культура: наук. збірник / за ред. А.Колодного 



316

і А.Гудими. – К.; Тернопіль, 1998. – 182 с.
477. Християнство і проблеми сучасності: наук. збірник: до 200-річчя 

Різдва Христового / Укр. асоц. релігієзнавців, Держ. комітет України у 
справах релігій, Відділ. релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г.С.Сковороди 
НАН України; редкол. А.М.Колодний та ін. – К.: б. в., 2000. – 218 с.

478. Христокін Г.В. Релігієзнавчий аналіз вчень про богопізнання в 
сучасній православній теології: автореф. … канд. філос. наук: спец. 09.00.11 
– релігієзнавство / Г.В.Христокін. – К., 2010. – 20 с.

479. Цивілізація: історія поняття. Історичний процес як множи-
на цивілізацій. Монадологічне розуміння цивілізацій // Філософія: навч. 
посіб. / за ред. І.Ф.Надольного. – К., 1997. – С.395-405.

480. Черенков М.М. Основні тенденції розвитку євангельських цер-
ков в Україні: емпірічні матеріали та соціологічні дослідження соціальних 
трансформацій / М.М.Черенков // Релігійний досвід і толерантність: 
Матеріали Всеукр. наук. конф. до дня толерантності ЮНЕСКО. – Д.: НГУ, 
2008. – С. 58–60.

481. Черенков М.Будущее Реформации как Реформация будущего / 
М.Черенков // IN VICTORY. – 2013. – № 8 (90). – С. 20–23.

482. Черенков М. Європейська Реформація та український 
євангельський протестантизм / М.Черенков. – К., 2008. – 566 с. 

483. Четыре йоги / Вивекананда. – М.: Эскимо, 2009. – 608 с.
484. Чижевський А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях 

Солнца. Гелиотараксия /  А.Л.Чижевський. Издательство: М.: Мысль, 1995. 
- 766 с.

485. Шарков Ф.И. Политический консалтинг (специализация кур-
са «Консалтинг в связях с общественностью»): учеб. пособие. – 2-е изд. / 
Ф.И.Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 
– 460 с.

486. Шацкий Е. Утопия и традиция / Е.Шацкий; пер. с польск. М.: 
Прогресс, 1990. - 455 с.

487. Шевченко В.В. Православ’я в Україні і цивілізаційні викли-
ки: історія та сучасність / В.В.Шевченко – К. : Видавничий відділ УПЦ 
Київського Патріархату, 2013. – 639 с.

488. Шевченко Т. Поезії : у 2 кн. –  К. : Рад. письменник, 1989. − Кн. 
1. – С. 412. 

489. Шелудченко О.Т. Месіанські ідеї монотеїстичних релігій: дис. …  
канд. філос. наук / О.Т.Шелудченко. – К., 2002. – 148 с. 

490. Шеффер Ф. Он здесь, и Он не молчит. Избранное / Френсис 
Шеффер. – Издатель: Мирт, 2002. – 350 с.

491. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой исто-



317

рии. – Т. 1.: Гештальт и действительность / О.Шпенглер. – М.: Мысль, 1993. 
– 663 с. 

492. Шутов В.Н. Анатомия мировых религий: Прошлое, настоящее, 
будущее / В.Н.Шутов. – М.: Этерна, 2009. – 608 с. 

493. Щербак Ю. Час смертохристів. Міражі 2077 року / Ю.Щербак. – 
К.: Ярославів Вал, 2013. – 480 с.

494. Эйнштейн А. Автобиографические заметки. Собр. науч. тр. / 
А.Эйнштейн. – М., 1967. – Т. 4. – 600 с.

495. Эксперт: этим миром правят девять человек. Інтерв’ю з депу-
татом Європарламенту Джульєтто К’єза [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  http://vlasti.net/news/119185.

496. Элбакян Е.С. Научность религиоведческой экспертизы: воз-
можность и необходимость / Е.С.Элбакян // Новые вызовы свободе сове-
сти в современной России: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – М.: 
Центральный Дом журналиста, 2012. – 168 с. – С. 148.

497. Эфроимсон В. П. Генетика гениальности. – М.: Тайдекс Ко, 2002. 
— 376 с.

498. Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. СПб.: Талисман, 
1995. — 288 с.

499. Юбилейный доклад Римского клуба: «Старый Мир обречен. 
Новый Мир неизбежен!» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
hvylya.net/analytics/geopolitics/yubileynyiy-doklad-rimskogo-kluba-staryiy-
mir-obrechen-novyiy-mir-neizbezhen.html.

500. Юваль Ной Харари: «Большинство людей вообще не осознают, 
что происходит и что на кону» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://republic.ru/posts/89144. 

501. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С.Шемшученко 
(відп. ред.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 2003. – Т. 5: П–С. – 398 c. 

502. Яковец Ю. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / 
Ю.Яковец. – М.: Экономика, 2001. – 346 с.

503. Ярмусь С. Духовість українського народу / С.Ярмусь. – Вінніпег, 
1983. – 225 с.

504. Ярмусь С. «Charismatism» An Outline of its Discussion / С.Ярмусь. 
– Вінніпег, 1985. – 156 с.

505. Яроцький П. Релігієзнавство: підруч. / П. Яроцький. – К., 2003. 
– 308 с.

506. Яроцький П. Православно-католицький діалог: еклезіологічний 
і сотеріологічний дискурс / П.Яроцький // Україна і Ватикан: серія зб. наук. 
праць; за заг. ред. А.Колодного (гол. ред.), О.Реєнта, П.Яроцького та ін. – 
Івано-Франківськ; К., 2008. – Вип. 1: Українсько-ватиканські відносини в 



318

контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 148–158.
507. Ясперс К. Ницше и християнство / К. Ясперс. – М., 1994. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.klex.ru/a5i 
508. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К.Ясперс // Пер. с нем. 

– М.: Политиздат, 1991. – 527 с.
509. Ashby W. Ross. Principles of the self-organizing system. Classical 

Papers / W.Ross  Ashby. – Principles of the self-organizing system E: CO Special 
Double Issue. – 2004. – Vol. 6, N. 1–2. – P. 102–112. 

510. Bauman Z. Globalizacja / Z.Bauman. – Warsaw, 2000. - Wyd.: PIW, 
Warszawa 2000. - s. 158.

511. Bell D. The Return of the Sacred? The Argument on the Future of 
Religion / Daniel Bell // The British Journal of Sociology. – 1977. – Vol. 28, No. 
4. – Р. 419–449.

512. Bell D. The Return of the Sacred? The Argument on the Future of 
Religion / Daniel Bell // The British Journal of Sociology. – 1977. – Vol. 28, No. 
4. – Р. 419–449.

513. Berger P. L. The Desecularization of the World: A Global Overview / 
P.L.Berger // The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World 
Politics. – Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999. – P. 2.

514. Beyer P. Religia i globalizacija / Peter Beyer. – Krakуw: NOMOS, 
2005. – 398 s.

515. Boff L., Předmluva k: R. J. Blank, Der Aufstand des domestizierten 
Gottes, Münster 1988, s. 10. Srv. k tomu též H.Assmann aj., Die Götzen der 
Unterdrückung und der befreiende Gott, Münster 1984. - BSELK. - 561 s.  

516.  Boyer P. When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in Modern 
American Culture / P.Boyer– Cambridge, Mass, 1992. - 468 p. 

517. Boyer Pascal. Religion: Bound to believe? / Pascal Boyer // Nature. – 
2008. – Vol. 455. – P. 1038–1039.

518. Boyer Paul. When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in 
Modern American Culture / Paul Boyer. – Cambridge, Mass, 1992. – 130 р.

519. Bеrgеr P.L. Auf den Spuren der Engel / P.L.Bеrgеr. – Frankfurt: 
Suhrkamp Verlag, 1981. – 322 р.

520. Can’t We All Just Get Along? [Getting Personal. Religion and Social 
Cohesion. Religion and Social Conflict. Cant We All Just Get Along?] // Religion 
Matters: What Sociology Teaches Us About Religion in Our World / Michael 
O.Emerson, William A.Mirola, Susanne C.Monahan. – Allyn & Bacon, 2011. – P. 
54–66.

521. Casanova Jose. Religion, the New Millennium, and Globalization 
(2000 Presidential Address) / Jose Casanova // Sociology of Religion. – 2001. – 
Vol. 62, № 4. –  Р. 4–30.



319

522. Casanova J. Cosmopolitanism, the Clash of Civilizations and 
Multiple Modernities / J.Casanova // Current Sociology. – 2011. – Vol. 59, № 
2. – P. 252–267.

523. Cassirer E. The philosophic of symbolic form / E.Cassirer. – L.: 
Earthscan, 1936. – 386 p.

524. Changing Technology, Changing Religion // Religion Matters: What 
Sociology Teaches Us About Religion in Our World / Michael O.Emerson, 
William A.Mirola, Susanne C.Monahan. – Allyn & Bacon, 2011. – P. 38–41.

525. Denz H. Religion, Popular Piety, Patchwork Religion / H. Denz // 
Church and Religion in Contemporary Europe: Results from Empirical and 
Comparative Research. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. GWV 
Fachverlage GmbH, 2009. – P.183.

526. Die Zukunftsmöglichkeiten des Christentums / E. Troeltsch // Logos 
1. – 1910/11. – P. 165–185.

527. Everett D. Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã 
/ D.Everett // Current Anthropology. – 2005. – Vol. 46, № 4.

528. Global Diagram 30 [Electronic resource]. – Access mode: http://
www.gordonconwell.edu/ockenga/globalchristianity/gd/gd30.pdf. 

529. Global Governance and its Critics Global Governance and its Critics. 
— Paris: UNESCO, 2001. – P. 505–672 (International Social Science Journal / 
UNESCO, 2001, Vol. 53 (170) 11). – Publ. quarterly Fr. ed.: Revue internationale 
des sciences sociales. [Electronic resource]. – Access mode: http://unesdoc.
unesco.org/images/0012/001259/125902e.pdf 

530. Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongoverment 
Experts. NIC 2000-02, December 2000. [Electronic resource].  – Access mode: 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000516933.pdf 

531. God vs. Science. Time. – 2015 [Electronic resource]. – Access mode: 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1555132,00.html. 

532. Lee Harold, Marjorie Reeves and Giulio Silano. Western 
Mediterranean Prophecy: The School of Joachim of Fiore and the Fourteenth-
Century Breviloquium. – Toronto, 1989. – 364 р.

533. Held D. Governing globalisation: Power, authority and global 
governance / D.Held, A.G.McGrew. – Cambridge: Polity, 2002. – 167 р.

534. Jenkins Ph. The Next Christendom: The Coming of Global 
Christianity / Philip Jenkins.– New York: Oxford University Press, 2002. – 270 р.

535. Joas H. Säkularisierung und die Weltreligionen / H.Joas, K.Wiegandt. 
– Frankfurt am Main, 2007. – P. 9–43.

536. Karpiński J. Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych / 
J.Karpiński. –Warszawa, 2006. – 357 s.

537. Kasper W. Zur Situation der katholischen Teologie in der 



320

Bundesrepublik Deutschland // F.Kardinal Wetter (Hrsg.), Kirche in Europa. – 
Diisseldorf, 1989. – P. 65–75.

538. Koch К. Krieg des Gottesbilder in den Kirchen Europas // K.Koch. 
Aufbruch statt Resignation. – Zurich, 1990. – P. 33–52. 

539. Kurtz L.R. Religious Life in the Global Village // Gods in the Global 
Village: The World’s Religions in Sociological Perspective / Lester R.Kurtz. – 3rd 
ed. [Sociology for a New Century]. – Los Angeles: SAGE Publications, Inc, 2012. 
– P. 1–6.

540. Laszlo E. Goals for Mankind: report to Club of Rome on new horizons 
of human system / E.Laszlo. – New York, 1975. – 156 p.

541. Martin D. Secularisation and the Future of Christianity / D.Martin // 
Journal of Contemporary Religion. – 2005. – № 20. – P. 145–160.

542. Meadows D.H. Beyond the Limits: Global Collapse or Sustainable 
Future? / D.H.Meadows, D.L.Meadows, J.Randers. – Lnd.: Earthscan Publications 
Ltd., 1992. – 234 p.

543. Merton R. K. Social Theory and Social Structure / R.K.Merton. – 
Glencoe: The Free Prts., 1957. XV. – Р. 278.

544. Miroljub Jevtic. Politology of religion / Jevtic Miroljub // Politics and 
religion. – 2009. – № 2.

545. NEWSru.com [Electronic resource]. – Access mode: http://www.bbc.
co.uk/ukrainian/news/2011/03/110322_science_religion_oh.shtml

546. Niebuhr R. Faith and History / R.Niebuhr. – New York: Routledge, 
1949. – 278 p.

547. Norenzayan Ara. The Origin and Evolution of Religious Prosociality 
/ Ara Norenzayan, Azim F.Shariff // Science. – 2008. – Vol. 322. – P. 58–62.

548. Polak F. The Image of the Future / F.Polak. – Amsterdam-London-
New York. - 1973. – 319 s.

549. Probleme der Religionssoziologie / Hrsg. von P.Goldscshmidt u. 
J.Matthes. – Koln-Opladen, 1962. – 33 s. 

550. Reiss S. Who Am I?: The 16 Basic Desires That Motivate Our Behavior 
and Define Our Personality / Jeremy P. Tarcher. – New York, 2000. – 280 р.

551. Religion, societe et politique: Nulanges en hommage a Jacques Ellul, 
professeuer emerite a l’Univ. – De Bordeaux I. P., 1983. – P.163.

552. Religious Freedom Watch [Electronic resource]. – Access mode: 
http://religiousfreedomwatch-ru.org/religious-extremists/alexander-dvorkin/
apparatus

553. Riley J. Christian Post Reporter [Electronic resource]. – Access mode: 
http://www.baznica.info/pagesid-4704.html.

554. Rodney Stark. The Future of Religion: Secularization, Revival and 
Cult Formation / Stark Rodney, William Sims Bainbridge. – Berkeley: University 



321

of California Press, 1986. – 580 р. 
555. Sri Swami Sivananda. The unity that underlies all religions [Electronic 

resource]. – Access mode: http://www.dlshq.org/religions/unirel.htm. 
556. Stohr Edward A. Information systems and decision processes / 

A.Edward Stohr, R.Benn Konsynski. – Los Alamitos: IEEE computer soc. press, 
1992. – XIV. – 349 p.

557. Strategies for Sustainable Development: Guidance for development 
cooperation: The DAC Guidelines. – Paris: OECD, 2001. – 73 p. 

558. The Future of World Religions: Population Growth Projections, 
2010–2050 // Pew Research Center,“ The Changing Global Religious Landscape”. 
- April 2, 2015. -– 45 р.

559. The Russian Orthodox Church and the Future of Russia / H.Davis 
Derek // Journal of Church and State. – 2002. – Vol. 44, № 4. – P. 657–670.

560. Tonn B. A Design for Future-Oriented Government / B.A.Tonn // 
Futures. –1996. –Vol. 28, No. 5. – Р. 413–431.

561. UNDP (1999) Globalization with a Human Face: UN Human 
Development Report. – Praeger, 2004 – 198 р.

562. Venn J. Principles of empirical or inductive logic / J. Venn. – London; 
New York: Macmillan, 1889. – 632 р. – Р. 576. 

563. Virtual Spiritual Community, Identity, and Authority // Religion 
Matters: What Sociology Teaches Us About Religion in Our World / Michael 
O.Emerson, William A.Mirola, Susanne C.Monahan. – Allyn & Bacon, 2011. – P. 
41–45. 

564. Ward H. Religion in 2101 A.D. – Garden City (New York), 1975. – 
329 p. Willaime J-P. La religion cilive a la francaise et ses metamorfoses / 
J-P.Willaime. – Social Compas. – 1993. – № 40 (4). – Р. 571–580.

565. World Christian Trends. World Christian Trends AD 30 – AD 2200 
// Interpreting the annual Christian megacensus. – Pasadena, 2001. – 934 p. 

566. Wuthnow R. After Heaven: Spirituality in America Since the 1950s / 
R.Wuthnow. – Berkeley: University of California Press, 1998. – 277 p. 

567. Ward H. Religion in 2101 A.D. – Garden City (N.Y.), 1975. – P. I-XIII. 
– 329 р.



322
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Theory, Perspectives. Monograph / Vita Tуtarenko. - Kyiv, 2017. - 324 р.

The monograph fulfils trying to establish formation of the prognostication 
of religious processes as the one of the disciplines of practical religious studies. 
The paper represents comprehensive philosophical and religious studies 
analysis, using methodology based on systematic and interdisciplinary, even 
multidisciplinary approach. This study offers definitions of the basic concepts 
and reveals methodological features and limits of forecasting in religious 
studies. Moreover, integrative approach of studies enabled to use research 
findings of discourse-analysis, synergy, prognosis, political science, social 
and political forecasting, philosophy and sociology of religion as soon as 
individual achievements in expert analysis (as a component of prognostication) 
and achievements in innovation management. Taken together it allowed to 
determine the object of comprehension, analysis and forecasting – a religious 
situation expounded not as a separate religious fact but as concentrated 
expression of the whole complex of religious manifestations in their interrelation 
and interdependence in the context of the existing social environment. More 
precisely religious situation is a complex, systemic entity that can be localized 
and fixed in space and time by researcher. On this base was created a conceptual 
matrix of the religious situation as a complex organization. This monograph 
would be interesting for scientists, lecturers and students of higher educational 
establishments, doctoral students and postgraduates, state administrators, as well 
as for a wide range of people who are interested in the problems of forecasting 
in the religious sphere.
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