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офіційного опонента 

на дисертацію Гриньків Марії Володимирівни
«Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 
за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Дисертаційне дослідження М. В. Гриньків «Вплив релігійних організацій 

на політичний процес в Україні» присвячене актуальній науковій темі. По-перше, 

релігія є однією з найважливіших сфер, що визначально впливає на розвиток 

сучасного суспільства. По-друге, релігія і політика, як сфери суспільного життя, 

мають безліч взаємозв’язків, що, зокрема, засвідчує підвищений науковий 

інтерес вітчизняних та зарубіжних вчених-гуманітаріїв до даної проблематики. 

Відповідно й у розвитку політичних процесів, що відбуваються в сучасному 

українському суспільстві, спостерігається зростання впливу релігійних 

організацій на політичну свідомість, соціальної значимості церкви.

У цьому контексті надзвичайно важливою і актуальною для сучасної 

політичної науки є необхідність дослідження релігійних організацій, що 

передбачає з ’ясування історичних чинників, правових норм, які регулюють та 

визначають функціонування релігійних об’єднань, їх відносини з державною і 

політичною сферами, їх роль в інших сферах суспільного життя. Відтак, можна 

погодитись з авторкою, яка підкреслює, що актуальність досліджуваної тематики 

підсилюється неухильним зростанням рівня релігійності українського 

суспільства (Дис., с. 17). Поряд з цим у дисертації зазначається, що межі 

діяльності релігійних організацій значно розширились, вона вже є не тільки 

власне релігійною, а й соціальною, благодійною, освітньою діяльністю, й нерідко 

релігійні організації відстоюють громадсько-політичні позиції в суспільстві. У 

зв’язку з вищезазначеним, тема дисертаційної роботи М. В. Гриньків уявляється 

актуальною і перспективною в науковому і практичному відношеннях.

Ознайомлення з дисертацією і авторефератом М. В. Гриньків дозволяє 

констатувати, що основна мета пропонованої дисертаційної роботи полягає у 

розкритті впливу релігійних ------- • д  процес в Україні. Для

йіддіп діловодства та архіву 
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реалізації цієї мети, вирішення конкретних дослідницьких завдань авторка 

спирається на підходи вітчизняних та зарубіжних науковців, враховує досягнення 

міжгалузевого дискурсу та зосереджує основну увагу на політологічних 

проблемах. Використані у роботі історичний, порівняльний, структурно- 

функціональний, аксіологічний та інші методи дозволили виявити та дослідити 

вплив релігійних організацій на складну й почасти непередбачувану динаміку 

протікання політичних процесів в Україні.

Представлене дисертаційне дослідження є комплексною роботою, 

важливим внеском у розвиток української політичної науки, оскільки в ньому 

всебічно розкривається політичний потенціал релігійних організацій, по-новому 

аналізується розуміння ролі релігійної складової політичних процесів. Наукову 

новизну, всебічне розкриття визначених мети і завдань дисертаційного 

дослідження М. В. Гриньків відображають теоретичні положення, що виносяться 

на захист й достатньо обґрунтовані в тексті дисертаційної роботи (Дис., с. 13-15) 

та авторефераті (Авт., с. 2-4). Список використаних джерел та їх системне 

використання у змісті роботи є свідченням детального ознайомлення 

дисертантки з працями відомих українських вчених, таких, зокрема, як: М. Бабій,

B. Бондаренко, В. Єленський, Ю. Кальниш, М. Кирюшко, А. Колодний, Ю. 

Лавриш, Б. Лобовик, В. Мороз, О. Музичко, О. Заєць, С. Здіорук, В. Токман,

C. Онищук, С. Осиповський, В. Перевезій, В. Петрик, М. Рибачук, О. Саган, О. 

Турій, С. Филипчук, Ю. Чорноморець, П. Яроцький та ін.

Зміст дисертації дає підстави відзначити, що в ній уперше за допомогою 

аналізу комунікативного середовища релігійних організацій досліджено та 

виокремлено інституціональні й неінституціональні форми впливу на політичний 

процес. Дослідниця опирається на ґрунтовну джерельну базу, яка поєднує 

політологічні, релігієзнавчі, історичні знання, дані соціологічних досліджень. У 

роботі здійснено досить глибокий аналіз українського медіапростору, новинного 

контенту. Структура дисертаційного дослідження композиційно й змістовно 

відповідає логіці авторської концепції. О б’єкт, предмет та завдання дослідження 

логічно і структурно узгоджені, відповідають визначеній автором меті (Дис., с.
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12; Авт., с. 2). Надійність і вірогідність отриманих наукових результатів 

підтверджуються теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних 

принципів дисертаційної роботи, єдністю й логічністю всіх етапів дослідження, 

його організаційною цілісністю й чіткістю концептуальних засад, гармонійним 

поєднанням обраних методів. До основних здобутків авторки слід віднести 

наступні.

1.Авторкою в рамках дисертаційного дослідження здійснено аналіз 

головних понять дослідження, зокрема суттєво уточнено розуміння поняття 

«релігійна організація». На цій основі ґрунтовно проаналізовано державно- 

церковні відносини як один з основних чинників, що визначає вплив релігійних 

організацій на політичний процес. Виокремлено та детально розкрито історичні 

чинники функціонування релігійних організацій (їх роль у державі в минулому, 

формування законодавчої бази для регулювання сфери взаємодії держави і 

церкви); внутрішні проблеми їхньої діяльності (відчуження церковного майна, 

наявність чи відсутність приміщень для здійснення релігійної практики, 

внутрішні конфлікти) та міжконфесійні конфлікти; діяльність у соціальній, 

освітній, культурній сферах; релігійність населення (його рівень, діяльність на 

території держави однієї чи кількох релігійних організацій, кількість вірян).

2.3а допомогою структурно-функціонального аналізу зроблено оцінку 

комунікативної сфери релігійних організацій і на цій основі змодельовано 

механізм їхнього впливу на політичний процес: розрізнено інституціональну та 

неінституціональну форми, проведено демаркацію прямого і опосередкованого 

впливу. З ’ясовано, що засобами, які визначають можливості впливу релігійних 

організацій на процеси в суспільстві та політиці, виступають: соціальний капітал; 

можливість використання різних каналів ЗМІ (власних і тих, що перебувають у 

іншій власності, мережі Інтернет); співпраця з органами державної влади і 

місцевого самоврядування; місіонерська і соціальна діяльність, освітні програми 

та навчальні заклади; соціально-політичні вчення, що містять у собі духовну, 

гуманістичну складову.
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3.Виокремлено соціально-політичну інтенціональність повідомлень 

релігійних організацій, яка проявляється в їх змісті, формі, причині 

комунікативної взаємодії. Детально розглянуто структурні рівні та основні 

канали комунікації, проаналізовано ресурсний потенціал релігійних організацій. 

Ґрунтовний структурно-функціональний аналіз, окреслення меж комунікативних 

взаємодій, демаркація форм та розуміння прямого і опосередкованого впливу 

відповідних засобів дозволили дисертантці окреслити чіткі методологічні рамки 

для аналізу конкретних дій релігійних організацій, що реально впливають на 

політичний процес.

4.Проаналізовані факти участі священнослужителів у виборчих процесах 

України, звернення релігійних організацій із нагоди виборів, діяльність 

релігійних організацій, що здійснює вплив на конкретні політичні рішення через 

листи, комюніке, заяви, інтерв’ю, коментарі, присутність у робочих групах, 

комісіях, круглих столах тощо. Розкрита така форма сучасної практики впливу 

релігійних організацій, як їх міжнародна комунікація із зарубіжними політиками 

і громадськістю щодо політичних проблем в Україні, питань війни, надання 

Україні гуманітарної допомоги тощо. Показано діяльність релігійних організацій 

під час політичної кризи в Україні (2013-2014 роки). Розкрито політичні 

пропозиції від керівників релігійних організацій щодо виступів посередниками у 

переговорах, адресованих владі та опозиції.

5.Доведено, що релігійні організації дійсно стають суб’єктами політичних 

процесів, оскільки можуть бути учасниками конкретного політичного процесу 

(виборів, політичних акцій, революцій), ініціаторами чи опонентами у процесі 

ухвалення політичних рішень, а також відзначаються здатністю впливати на 

перебіг довготривалих політичних процесів (державотворення, націотворення, 

демократизація, функціонування політичної системи, формування іміджу країни) 

через вплив на їх структурні елементи (політичні норми, політичну свідомість і 

культуру, політичну поведінку та ін.) (Дис., с. 173).

Поряд з відзначенням належного рівня даної дисертаційної роботи варто 

звернути увагу й на деякі її недоліки.
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1.У другому розділі роботи в контексті аналізу ресурсного потенціалу 

релігійних організацій авторка розглядає релігійні мас-медіа. Зокрема, подається 

інформація про газети так званих неоязичників (Дис., с. 86), однак належне 

пояснення щодо діяльності представників цієї релігійної течії у роботі відсутнє. 

Відтак виникає питання про доцільність наведеного прикладу.

2.У третьому розділі дисертантка аналізує електоральні процеси та вплив 

на них релігійних організацій (Дис., с. 114). Так, зазначається, що окремі 

священнослужителі «неодноразово брали участь у виборах як кандидати або 

члени політичної партії». Далі дисертантка наводить численні приклади такої 

участі, посилаючись на авторитетні джерела (зокрема, вказуються дані по 

областях із визначенням конфесійної та партійної приналежності). Такий фактаж, 

звичайно, посилює доказову базу основних положень, що виносяться на захист, 

але ускладнює сприйняття тексту. На нашу думку, авторці варто було б 

систематизувати й узагальнити наведену інформацію, що дозволило б 

охарактеризувати й порівняти її з огляду на еволюцію електоральних процесів в 

умовах незалежної України.

3.У тексті роботи згадуються військові дії на Сході України. Зокрема, 

зазначається, що релігійні організації відправляли своїх капеланів на фронт для 

допомоги учасникам АТО, підняття їх військового духу, а також для участі у 

благодійній роботі з гуманітарної допомоги постраждалим від військових дій у 

різних регіонах України, Хоча в тексті і вказується на важливість аналізу цієї 

діяльності в сукупності з іншими політичними процесами, але немає чіткої 

відповіді щодо ролі і значення інституту капеланства за нинішніх умов і в 

майбутньому.

4.У дисертаційному дослідженні не аналізується діяльність нових 

релігійних рухів. На нашу думку, доречно було б розглянути діяльність 

«Посольства Божого» та його лідера Сандея Аделаджі, його зв'язок із київським 

міським головою та його партією, оскільки зазначена діяльність мала неабиякий 

суспільний резонанс.
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5.Висновки роботи відзначаються переважно описово-пояснювальним 

характером. їм не вистачає рекомендаційної складової, хоча авторкою в роботі 

описано немало проблем, які мають практично-політичну спрямованість. Відтак 

виникає питання щодо невизначеності спрямування основних положень 

дисертації, відсутності адресата, безпосередньо зацікавленого у практичній 

реалізації пропонованих наукових положень.

Втім висловлені зауваження й побажання не знижують загальної 

позитивної оцінки дисертаційної роботи, теоретичної та практичної цінності 

отриманих наукових результатів, а мають переважно рекомендаційний характер, 

що може бути використано дисертанткою в подальшій науковій роботі.

Загалом пропонована дисертаційна робота є оригінальним, цілісним і 

комплексним політологічним дослідженням означеної проблеми. Дисертація має 

чітку структуру та логічну мотивацію, відзначається органічним поєднанням і 

підпорядкуванням основній меті й завданням широкого спектру розглянутих 

питань, спирається на достатню джерельну базу. Концептуальний підхід авторки 

дозволив забезпечити поглиблений політологічний аналіз впливу релігійних 

організацій на політичний процес в Україні та специфіки прояву релігійної сфери 

в сучасному розвитку українського суспільства. Основні положення дисертації 

достатньо апробовані на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 

досить повно викладені у наукових публікаціях авторки. Зміст автореферату 

ідентичний основним положенням дисертації, він містить усі необхідні 

компоненти: обґрунтування актуальності теми і предмету дослідження, ступінь 

наукової розробки в літературі, новизну роботи, її практичну цінність, апробацію 

і публікації результатів, анотації.

Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційного дослідження 

мають високий ступінь достовірності й обґрунтованості, а притаманна їм новизна 

заслуговує на увагу фахівців у галузі політології, релігієзнавства, філософії. 

Сформульовані теоретичні та практичні положення і висновки можуть бути 

використані при подальшому дослідженні соціально-політичних аспектів 

діяльності релігійних інститутів у їхньому взаємозв’язку із політичними

6
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процесами сучасності. Матеріали дисертаційної роботи будуть також корисними 

і в освітній практиці вищих навчальних закладів у процесі викладання сучасних 

проблем політології, філософії, культурології, державно-церковних відносин, 

при розробці відповідних навчальних курсів і спецкурсів.

Аналіз дисертаційної роботи, автореферату й опублікованих наукових 

праць дає підстави зробити такий висновок: дисертація Гриньків Марії 

Володимирівни «Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні» 

за актуальністю, повнотою викладу і аргументації її основних положень, 

новизною отриманих результатів дослідження, обсягом та оформленням 

відповідає вимогам п. п. 9,11,12,13 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та№  567 від 

27.07.2016 р.), а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та 

процеси.

Офіційний опонент:
доктор політичних наук, 
професор, провідний науковий співробітник 
відділу правових проблем політології 
Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України В. П. Горбатенко
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Відгук

офіційного опонента, доктора політичних наук, професора 

Латигіної Наталії Анатоліївни 

на дисертацію Гриньків Марії Володимирівни «Вплив релігійних 

організацій на політичній процес в Україні»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Колись Франклін Делано Рузвельт сказав: «Ми дивимось у майбутнє з 

надією на світ, заснований на чотирьох життєво необхідних свободах людини. 

Перша -  це свобода слова, повсюди і в усьому світі. Друга -  свобода кожної 

людини поклонятися своєму Богові так, яка вона того бажає, повсюди і в 

усьому світі. Третя -  це свобода від злиднів і лишень... Четверта -  це свобода 

від страху». Ці слова можна з упевненістю віднести і до сьогодення 

українського суспільства. В даному контексті дослідження впливу релігійних 

організацій на політичний процес в Україні, якому присвячена дисертаційна 

робота Гриньків Марії Володимирівни, безумовно, є необхідним та актуальним, 

оскільки релігійні організації є важливою складовою політичної системи 

суспільства і прямим доказом наявності вищеперелічених свобод. Вони можуть 

підтримувати або не підтримувати певні державні починання, а також суттєво 

впливати на масову свідомість громадян.

Актуальність даного дослідження підсилюється і тим, що у полі зору 

релігійних організацій перебувають не лише релігійні питання, а й турбота про 

збереження миру, злагоду, високу духовність і моральність, гуманізм та любов 

до ближнього. Інакше кажучи, мова іде про вічні цінності, які завжди будуть 

хвилювати увесь цивілізований світ.

Потрібно наголосити і на тому, що в сучасних умовах, коли суспільні 

процеси в Україні визначаються кризою в економіці, політиці, соціальній і 

духовній сфері, економічні реформи і політичні перетворення здійснюються в 

контексті реалізації гуманітарної політики, невідривно від формування

Відділ діловодства та архіву 
Київського чаідіочапьного університету 

Імий! і н і ш .л  Ш евченка
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демократичної культури в суспільстві, в нерозривному зв’язку з забезпеченням 

правових інтересів кожного громадянина, з гарантіями особистих прав людини 

-  свободи вибору, віросповідування та діяльності, і самовизначення. Це також 

свідчить про актуальність проблеми, обраної Гриньків М.В. для своєї наукової 

розвідки.

І, нарешті, важливість піднятої здобувачкою проблеми підтверджується і 

тим, що потужний та ефективний вплив релігії на перебіг найхарактерніших 

політичних процесів є безперечним, але потребує детального вивчення.

Дисертаційне дослідження Гриньків М.В. виконане у межах комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових 

процесів глобалізації» та науково-дослідницької теми філософського 

факультету 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства».

Об’єктом дослідження є політичний процес в Україні, а його предметом -  

вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні. На нашу думку, 

ці структурні елементи дисертації визначені доволі вдало.

Відповідно до теми дисертаційного дослідження, визначених мети і 

дослідницьких завдань в роботі були використані як загальнонаукові, так і 

спеціальні методи політичної науки, зокрема: історичний, порівняльний, 

структурно-функціональний, аксіологічний, прогностичний та дескриптивний.

Не викликає заперечень технологія побудови дослідницької стратегії та 

теоретична база дисертаційної роботи. Структура дисертації М.В. Гриньків є 

цілісною та логічною, виокремлені розділи дозволяють раціонально висвітлити 

хід наукового дослідження та отримані результати, які послідовно 

відображають головні аспекти досліджуваної проблематики.

Як засвідчує зміст дисертаційного дослідження Гриньків М.В., 

автореферату та основних публікацій наукова новизна отриманих результатів є 

переконливою і доведеною.
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Дисертантка з ’ясувала чинники впливу релігійних організацій на 

політичний процес, серед яких визначила наступні: історичні, державно- 

церковні відносини, внутрішні проблеми релігійних організацій та 

міжконфесійні конфлікти, діяльність релігійних організацій у соціальній, 

освітній, культурній сферах, релігійність населення.

Необхідно відзначити, що Гриньків М.В. шляхом аналізу соціально- 

політичної інтенціональності комунікативного середовища релігійних 

організацій, дослідила інституціональні і неінституціональні форми впливу на 

політичний процес.

Дисертантка робить цілком слушне заключення про те, що наявність 

соціального капіталу органічно притаманна релігійним організаціям й 

уможливлює інтеграцію людей та їх об’єднань довкола актуальних у 

суспільстві проблем, зокрема політичних.

М.В. Гриньків визначила, що основними засобами впливу релігійних 

організацій на політичних процес є: соціальний капітал, можливості 

використання різних каналів ЗМІ, співпраця з органами державної влади й 

органами місцевого самоврядування, місіонерська та соціальна діяльність 

релігійних організацій, освітні програми і навчальні заклади, політичні ідеї 

соціальних вчень.

Авторка дисертації переконливо доводить, що характер впливу релігійних 

організацій може бути прямим або опосередкованим. Прямий вплив 

реалізується через безпосередню участь релігійних організацій у виборчому 

процесі, в соціально-політичних конфліктах, прийнятті політичного рішення. 

Опосередкованим є вплив на формування моральних засад у суспільстві, 

політичних орієнтирів та цінностей громадян, здійснення соціальної діяльності, 

просвітницької роботи, розвиток патріотизму й національної ідентичності.

Незаперечним плюсом роботи Гриньків М.В. є висновок про те, що 

внаслідок політичної кризи інтенсифікується діяльність релігійних організацій,
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спрямована на якісні зміни політичного процесу, що може мати як 

конструктивний, так і деструктивний характер.

У першому розділі дисертаційної роботи (с. 17-59) здобувачка аналізує 

теоретичні засади дослідження впливу релігійних організацій на політичний 

процес.

Можна цілком погодитись з твердженням Гриньків М.В. про те, що 

забезпечення релігійних свобод в сучасному суспільстві є одним із показників 

демократичного розвитку держави, оскільки, релігійні організації своєю 

діяльністю сприяють демократизації держави шляхом поширення цінностей, 

що виховують у віруючих активну соціальну та громадянську позицію (с. 21).

В політичній науці, -  доречно зазначає М.В. Гриньків, -  прийнято 

розділяти політичний процес на три режими перебігу: функціонування, 

розвитку, занепаду. Режим перебігу передбачає, в рамках функціонування 

політичної системи, повторюване здійснення щоденних відносин між органами 

влади, елітою, електоратом, політичними партіями, органами місцевого 

самоврядування, громадянином і державою. Режим розвитку передбачає 

посилену взаємодію макро -  і мікрофакторів влади, боротьбу різних течій і 

тенденцій, що веде до збільшення відповідності політичної системи та інших 

сфер життя суспільства. Політичний процес в режимі занепаду чи розпаду 

характеризується негативним напрямом змін в існуванні політичної системи, 

що веде до ентропії, відцентрових тенденцій, розпаду режиму правління (с. 24).

Справедливою є думка М.В. Гриньків про те, що для розуміння місця та 

основних завдань релігійних організацій в суспільстві, доцільно звернутися до 

розуміння їх статусу в правовій практиці розвинутих держав та міжнародному 

праві. В американському праві релігійну організацію прийнято розглядати як 

організоване об’єднання осіб створене для релігійних цілей. Релігійна 

організація повинна складатися з двох елементів: щирого переконання в 

священному або трансцендентній реальності і цілі релігійної організації, а її 

практика має виражатися у вірі. В правовій системі ЄС існують відмінності у
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правовому статусі релігійних організацій як таких, в деяких державах самі 

релігійні громади, їх асоціації та підрозділи є юридичними особами, в інших -  

ні (с. 35).

М.В. Гриньків звертає увагу на те, що українським законодавством не 

передбачено в якій формі здійснюватиметься контроль за діяльністю релігійних 

організацій. Така невизначеність може бути використана для політичних 

маніпулювань. Недосконалість закону «Про свободу совісті та релігійні 

організації», окрім різної його інтерпретації розширення можливостей 

державних органів контролювати діяльність релігійних організацій, також дає 

можливість політичним силам використовувати ситуацію на свою користь 

(с. 48). Це абсолютно слушне зауваження.

Вірним є висновок М.В. Гриньків про те, що важливим чинником, що 

визначає впливовість релігійних організацій в суспільстві, і їх вплив на 

політичний процес є релігійність населення. Даний чиник визначається 

діяльністю на території держави однієї чи кількох релігійних організацій, 

кількістю вірян і рівнем релігійності населення в цілому (с. 59).

У другому розділі дисертаційного дослідження (с.60-109) М.В. Гриньків 

характеризує засоби впливу релігійних організацій на політичний процес в 

Україні.

Можна погодитися з дисертанткою в тому, що політична і соціальна 

інтенціональність у комунікативному середовищі релігійних організацій 

окреслюється через рівні та канали комунікацій релігійних та інших суспільних 

інститутів. Релігійні організації на різних рівнях комунікацій доносять до своєї 

аудиторії основні ідеї, думки і цінності, крізь призму яких, здійснюється оцінка 

дійсності. Основний вплив на політичні процеси релігійні організації можуть 

здійснювати шляхом поширення через різні канали комунікації певних 

політичних, соціальних, правових ідей, цінностей, оцінок, які будуть 

ґрунтуватися на релігійних положеннях, догмах (с. 66).
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Здобувачка наголошує на тому, що місце і значення релігійних 

організацій в суспільстві визначає їх потенціал, ресурсні можливості, в межах 

яких важливу роль відіграє «соціальний капітал» (с. 77).

На думку М.В. Гриньків, релігійні ЗМІ мають постійний і системний 

вплив на погляди своєї аудиторії, але вона не чисельна, оскільки навіть не всі 

вірячи окремої парафії читають такі видання. Значно більшою є аудиторія 

приватних та державних ЗМІ. Проте дуже часто їх тематика виходить за межі 

релігійних проблем і стосується актуальних соціальних, політичних та інших 

питань (с. 88).

Не викликає заперечень твердження дисертантки про те, що соціальні 

вчення релігійних організацій слугують фундаментом для роботи з 

суспільством в просвітницькому, соціальному, виховному напрямі і охоплюють 

різні сфери життя суспільства (с. 107).

Третій розділ дисертації М.В. Гриньків (с. 110-177) присвячено 

прикладним аспектам, зокрема сучасній практиці впливу релігійних організацій 

на політичний процес в Україні.

Дисертантка має рацію в тому, що публічне звернення лідерів релігійних 

організацій чи межрелігійних утворень з політичних та державних питань, як 

правило, набуває політичного змісту. У випадку оприлюднення подібного 

повідомлення з нагоди політичної події чи процесу, зокрема, виборів, такий 

текст доносить до суспільства точку зору релігійних лідерів щодо їх розуміння 

реальної політичної ситуації, політичного значення данної акції, події, процесу 

(с. 121).

Слід сказати, що звернення релігійних організацій, окрім політичних 

проблем, подій торкаються і висвітлення їх позицій щодо прийнятого чи 

запланованого політичного рішення органів влади, якщо воно суперечить 

релігійним ідеям, соціальним вченням або порушує права релігійних 

організацій чи громадян, -  констатує М.В. Гриньків (с. 132).
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Можна погодитись з дослідницею і в тому, що релігійні організації є 

частиною громадянського суспільства, які мають політичну вагу через вплив їх 

авторитету і їх лідерів, що таким чином може вести до впливу на перебіг 

політичних процесів. Адже будь-яке їх публічне звернення з політичних питань 

публікується у ЗМІ, а інколи в найбільш популярних, відповідно доводиться до 

більшості населення держави незалежно від їх релігійних переконань (с. 142- 

143).

На думку М.В. Гриньків, окрім поширення політичних ідей та 

популяризації моральних основ суспільства, важливе значення для розвитку та 

захисту моральних та громадянських основ суспільства має соціальне служіння 

релігійних організацій (с. 163).

Здобувачка вдало зазначає, що сучасна діяльність релігійних організацій 

у межах політичного процесу виступає чинником стабілізації або запобігання 

кризових проявів соціально-політичного у середовищі держави через 

реалізацію їх функцій легітимації та мобілізації (с. 177).

Вважаємо за необхідне звернути увагу на апробацію результатів 

дисертаційного дослідження Гриньків М.В. Відповідний перелік наукових 

заходів, у яких брала участь дисертантка свідчить про те, що сутнісні 

результати дослідження достатньою мірою оприлюдненні.

Разом з тим, хотілося б висловити певні міркування з приводу спірних, 

дискусійних моментів дисертації Гриньків М.В. та змалювати деякі зауваження 

і побажання.

По-перше, незважаючи на те, що структура дисертаційної роботи 

Гриньків М.В. є цілісною та логічною, з нашої точки зору, у кожному розділі 

необхідно було б виокремити певні підрозділи, які б дозволили більш чітко 

зафіксувати смислові конструкції кожного розділу. Тим більше, що обсяг 

матеріалу дисертації цілком дозволяє це зробити (с. 17-59; 60-109; 110-177).

По-друге, на нашу думку, у вступі до дисертації, характеризуючи методи 

дослідження (с. 13) дисертантка зробила це занадто лапідарно. Власне кажучи,
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методологія дослідницької роботи має дуже велику вагу, оскільки саме від її 

застосування залежить досягнення кінцевого результату, виконання 

поставлених задач. Тому цілком прилюдно було б розширити певною мірою 

описання основних методів та підходів, використаних у даному дослідженні.

По-третє, завжди приємно бачити , коли дослідник під час виконання 

дисертаційної роботи створює свою власну концепцію або своє власне 

визначення. Характеризуючи наукову новизну одержаних результатів, Марія 

Володимирівна декларує те, що «запропоновано авторське визначення поняття 

«релігійна організація» як добровільного об’єднання людей на основі 

домінуючих спільних світоглядних уявлень (що визначені віровченням) та 

форм відправлення культу (богослужіння, релігійна практика), окрема 

суспільна формація, що характеризується внутрішньою впорядкованістю, 

структурованістю, узгодженістю та регламентованістю дій, взаємодій відносно 

автономних її частин, має власні ресурси, потреби й інтереси» (с. 13). І далі це 

визначення червоною ниткою проходить через усю дисертаційну роботу та 

підтверджується у висновках (с. 178). До першої частини визначення не 

виникає жодних питань, проте щодо другої частини визначення хотілося б 

дізнатися який сенс, зміст дисертантка вкладає у термін «суспільна формація»? 

Адже, нам добре відомо, що суспільна формація -  це історичний тип 

суспільства, в якому якісно визначеній економічній системі відповідають 

соціальні, політичні, правові, культурні, національні та інші відносини. Зміна 

суспільних формацій утворює закономірний процес поступального розвитку 

людської цивілізації. Тобто, ми вважаємо, що є необхідність уточнити 

дефініцію «суспільна формація», оскільки дисертантка зазначає, що це -  

релігійна організація.

По-четверте, у першому розділі, характеризуючи базові терміни, які 

застосовуються у дисертаційному дослідженні, М.В. Гриньків уточнює зміст 

поняття «релігія» (с. 30-31). На нашу думку, враховуючи об’єкт та предмет 

дослідження, доцільним було б хоча би коротко показати як співвідносяться
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між собою релігія і політика, оскільки прямопропорційна кореляція між ними є 

очевидною. Також, враховуючи багатоманітність підходів до визначення 

поняття «релігія», бажано було б показати якого з цих підходів дотримується 

авторка дисертації і чому саме.

І, нарешті, по-п’яте, у третьому розділі дисертації М.В. Гриньків 

стверджує, що «існують й традиційні фактори в діяльності релігійних 

організацій, що впливають на формування політичної свідомості». «Варто 

сказати, -  зазначає дисертантка, -  про формування політичної свідомості на 

основі поширених релігійними організаціями моральних цінностей, оскільки 

відштовхуючись від них церкви формують свої політичні погляди, які 

пропонують вірянам» (с. 161). Хотілося б дізнатися про які конкретно моральні 

цінності йдеться? А також, з огляду на те, що церква має бути відокремлена від 

держави, яким чином релігійні організації створюють свої політичні погляди на 

основі моральних цінностей, адже політика -  це сфера інтересів держави, тоді 

як мораль -  прерогатива церкви? Чи не має тут суперечності?

Проте, необхідно зазначити, що вищенаведені зауваження загалом не 

впливають на сутність і результати виконаного Гриньків М.В. дисертаційного 

дослідження та не зменшують його наукової цінності. Дисертанткою 

поставлено і розв’язано важливу наукову задачу, яка полягає у розробленні 

складових методологічної основи розкриття впливу релігійних організацій на 

політичний процес в Україні.

Зміст автореферату є ідентичним щодо основних положень дисертації.

Дисертація Гриньків Марії Володимирівни «Вплив релігійних організацій 

на політичний процес в Україні» являє собою самостійне завершене 

дослідження, виконане на значній джерельній і сучасній теоретичній основі, із 

дотриманням принципів наукової методології, повністю відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з
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Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 

30.12.2015 р., та № 567 від 27.07.2016 р.), а її авторка -  Гриньків Марія 

Володимирівна -  заслуговує на присудження їй ступеня кандидата політичних 

наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент, 

доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри філософських 

та соціальних наук 

Київського національного 

торговельно-економічного Н.А. Латигіна

в ід
відділ ділоаодства та т ' щ  

в и м о го  чашовдльного університету  
Шевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

