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Дисертаційне дослідження О. Г. Бортнікової присвячене актуальній, 
надзвичайно складній й затребуваній сьогодні проблемі розв’язання «релігійно- 
політичних вузлів» в контексті українського державотворення. Нині в багатьох 
країнах світу релігія стає інструментом політичної ідентифікації та домінантної 
ціннісної орієнтації людства. Це, у свою чергу, викликає «зворотну реакцію», 
тобто втручання політичних структур у релігійні справи. Україна тут не є
виключенням. Й, що важливо відзначити, досвід всього періоду нашої 
незалежності свідчить, що цей сценарій до добра не призводить. Не випадково 
Парламентська асамблея Ради Європи, реагуючи на стурбованість станом справ 
у сфері взаємодії релігії та політики ще у 1999 році прийняла документ під 
назвою «Рекомендація 1396 з релігії та демократії». У ньому, зокрема, 
акцентується, що «розв’язання релігійних проблем не є справою політиків», а 
релігії у свою чергу «не повинні посідати місце демократії або домагатися 
політичної влади».

На жаль, в Україні Церква, володіючи потужними матеріальними та 
людськими ресурсами, фактично стала не лише невіддільним елементом 
суспільно-політичних процесів, але й сама розпочала боротьбу за місце на 
«політичному Олімпі». Своєю чергою, політична влада традиційно намагалася 
та намагається використовувати релігію як мобілізаційний або дезінтегруючий 
фактор. Що цікаво, для цього існують об’єктивні обставини: між структурними 
елементами релігії і політики існує певна аналогія («релігійна свідомість» -  
«політична свідомість», «релігійна діяльність» -  «політична діяльність» і т. ін.); 
схожими є й функції цих суспільних феноменів, зокрема регулятивна та 
інтегративна. Тобто і політика, і релігія покликані забезпечувати 
функціонування суспільної системи, стабільність і громадський порядок, 
відносини між людьми і суспільними групами, згладжувати виникаючі 
суперечності тощо. Усе це вимагає впровадження нової партнерської моделі та 
якісної гармонізації інституціонального середовища релігійно-політичного 
простору України. Звісно, здійснити це інальній базі
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«свій» -  «чужий» неможливо. Виникає гостра потреба в теоретико- 
методологічному обґрунтуванні концептуальних засад алгоритму гармонізації 
взаємодії релігії й політики в процесі українського державотворення. Власне, 
що й стало метою й завданням дослідження О. Г. Бортнікової. Сьогодні саме 
інтегральної методології не вистачає більшості релігієзнавчих досліджень, у 
тому числі й в контексті функціонування релігії в соціально-політичному житті 
суспільства. Політика і релігія, наука і релігія розрізняються як зелений і 
червоний колір світлофора. Як відомо, вони мають сенс коли світять почергово 
й стають безглуздими коли вмикаються одночасно. Нерідко саме таку 
безглуздість продукують сьогодні ті, хто намагається йти шляхом примітивного 
їх схрещування.

Приємно відзначити, що дисертантка О. Г. Бортнікова здійснює рішучі 
кроки і, як на мене, «виривається» з цього зачарованого кола, розробивши 
теоретико-методологічні засади нової концепції гармонізації взаємодії релігії й 
політики у процесі українського державотворення. Окреслена дисертанткою 
мета конкретизується необхідністю залучення теорії інституціональних 
матриць до обґрунтування механізму модифікації базових і комплементарних 
інститутів для встановлення міжконфесійного партнерського діалогу в процесі 
формування політичної нації в Україні. У цьому відношенні дисертаційне 
дослідження є не лише гостро актуальним, але й має значний евристичний 
потенціал.

Тема й структура дисертаційної роботи є взаємопов’язаними та 
взаємообумовленими, архітектоніка дисертації загалом відображає творчу 
схему наукового дослідження, зокрема, містить чітку структурованість тексту, 
окремі частини якого логічно співпідпорядковані між собою. Достатньо 
продумане використання комплексу наукових методів дало можливість 
дисертантці здійснити цілісний розгляд проблеми, зробити теоретичні 
узагальнення та сформулювати обґрунтовані висновки.

У першому розділі дисертації «Феномен взаємодії релігії та політики у 
філософському дискурсі» О. Г. Бортнікова розглядає стан і тенденції розвитку 
теоретико-методологічних підходів до вивчення взаємодії релігії і політики у 
суспільстві. На основі поглибленого аналізу природи релігії та природи 
політики, з’ясовує їх специфіку й співмірність. Важливим методологічним 
результатом цього розділу є окреслена дисертанткою кореляція між основними 
тенденціями розвитку, функціями та завданнями релігійних і політичних 
організацій. Взаємодія цих тенденцій обумовлена утвердженням 
плюралістичної парадигми, що детермінує синергію класичної і некласичної 
моделі наукового дослідження, а одновимірні методологічні конструкти 
(однофакторні та багатофакторні) дали змогу дисертантці виявити різноманітні
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чинники функціонування релігії в суспільстві, а також визначити різні аспекти 
процесу взаємодії релігії та політики.

У другому розділі дисертації «Релігія і політика як система: організація 
процесів функціонування» досліджується генезис й характер основних форм 
інтеграції релігійно-політичного простору суспільства. В цьому контексті 
проаналізовані умови та засоби, що забезпечують взаємодію релігії та політики, 
їх здатність впливати на процеси об’єднання за певними формами й типами; 
розкрито природу суспільних сил, логіку і смисли, що їм властиві та описано 
конкретний зміст процесу виникнення цілісності релігійно-політичного 
процесу. Здійснивши аналіз категорії «віра» й «довіра» як цементуючого засобу 
логіко-змістової інтеграції релігійно-політичного простору, дисертантка 
доводить, що зміст цих категорій складає синтезуючу основу не лише для 
духовних цінностей особистості і суспільства, а й цілком здатен бути логіко- 
змістовим чинником релігійно-політичного простору.

У третьому розділі дисертаційного дослідження «Етнонаціональні 
процеси в сучасному релігійно-політичному просторі України» в контексті 
проблем сучасного стану релігійно-політичної ситуації України, досліджуються 
основні форми, зміст, сутність та функції релігійних та політичних організацій 
як етнонаціонального процесу. Дисертанткою здійснена типологічна 
характеристика процесу організації релігійно-політичних взаємодій в 
етнонаціональному процесі, що дало змогу уніфікувати низку сценаріїв, 
типологічних моделей та вичленити ймовірні схеми визначення доцільного 
рівня впливу релігійних і політичних суб’єктів на формування політичної нації 
в Україні.

У четвертому розділі «Міжконфесійні відносини в контексті сучасних 
соціально-політичних процесів в Україні: актуальні практичні аспекти» 
дисертантка здійснює масштабний аналіз міжконфесійних відносин у контексті 
сучасних суспільно-політичних процесів України, окреслює прорахунки та 
моделює перспективи реалізації «ацентричної» системи. Зокрема,
О. Г. Бортнікова, розглядаючи взаємодію релігії і політики в процесі 
українського державотворення, обґрунтовує необхідність переходу від 
методології класичної загальнонаукової парадигми до принципів 
синергетичного аналізу, використання підходів просторового та 
інституціонального дослідження. У зв’язку з цим, дисертантка моделює 
інституціональне середовище міжконфесійних відносин, окреслює рівні його 
регулювання й, що особливо важливо, обґрунтовує комплекс показників якості 
релігійно-політичного простору як цілісної соціальної реальності на основі ідеї 
авторського алгоритму гармонізації міжконфесійних відносин в Україні.



Загалом дисертаційне дослідження О. Г. Бортнікової справляє гарне 
враження. В тексті дисертації (хоча деякою мірою плутано й непослідовно) 
прослідковуються усі пункти новизни, які визначають теоретико-методологічну 
й прикладну цінність здійсненого дослідження. Зроблені висновки, не 
дивлячись на їх розпливчатість, достатньо обґрунтовані та достовірні. Для 
сучасного вітчизняного релігієзнавства особливо вагоме значення мають 
визначені в дослідженні пріоритетні вектори модернізації державної політики 
щодо впровадження партнерської моделі системи державно-конфесійних 
відносин засобами інституціонального регулювання, трансформації акцентів 
державної політики, яка має базуватися на перехідному типі інституціональних 
матриць («солідарної Z-матриці» та «інституціональної Z-матриці») 
міжконфесійних відносин в Україні.

Не зважаючи на те, що дисертаційне дослідження носить концептуальний 
характер, відрізняється достатньо високим ступенем новизни та затребуваності 
в суспільстві, мушу звернути увагу на деякі недоліки, висловити окремі 
зауваження і побажання.

Перше. В дисертаційному дослідження багато уваги приділяється аналізу 
гармонізації міжконфесійних відносин на основі модифікації існуючих 
інститутів суспільства (С. 313-315). Думаю, дослідження набуло б значно 
більшої ваги, якщо б дисертанткою були б чіткіше окреслені інституційні зміни 
на основі пошуку необхідного балансу базових і комплементарних інститутів.

Друге. На жаль, в дисертаційному дослідженні (як це не дивно) немає 
чіткої відповіді на важливе практичне питання: що робити? Адже щоб участь 
релігії (церкви) у політичних процесах сприймалася передусім як чинник 
державотворення в сучасній Україні, церква, органи державної влади, інститути 
громадянського суспільства повинні сприяти таким основним вимогам: 
мінімізації релігійних факторів під час ухвалення політичних та державно- 
управлінських рішень; деполітизації релігійного середовища; відмови церкви 
від державних привілеїв, отриманих передусім через політичну лояльність до 
чинної влади й таке інше.

Третє. У тексті дисертації (розділ 4.2) потребують додаткового 
пояснення можливі етапи практичної реалізації запропонованої автором 
концепції вибору та обґрунтування комплексу показників якості релігійно- 
політичного простору як цілісної соціальної системи. Це питання логічно було 
б пов’язати зі сформованою системою передумов організації процесів 
функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинника формування 
політичної нації в Україні.

Четверте. На жаль, деякі положення дисертаційної роботи, які мають 
наукову цінність, не знайшли свого належного відображення в авторефераті.
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Зокрема це стосується характеристики параметрів комплементарних інститутів 
інституціональної Z-матриці міжконфесійних відносин в Україні (С. 308-311).

П ’яте. Деякою мірою повис у повітрі заявлений намір дисертантки 
концептуально обґрунтувати механізми регулювання системи державно- 
церковних відносин та визначити пріоритетні напрями модернізації державної 
політики щодо релігії і церковних організацій.

Шосте. Дисертаційне дослідження перенасичене понятійно- 
категоріальною багатогранністю, яка іноді потребує уточнень, визначень тощо. 
Думаю, доцільно було б узагальнити та подати дефініції всіх ідентифікованих 
та запропонованих дисертантом у роботі термінів й визначень, можливо, 
окремим додатком в якості Глосарію основних термінів.

Сьоме. Це зауваження стосується стилю викладу роботи. В окремих 
випадках він дещо заплутаний та метафорично-символічний, що не лише не 
додає наукової переконливості, а навпаки, іноді створює враження імітації 
науковості. До того ж, у тексті роботи мають місце граматичні неузгодженості 
та деякі стилістичні недоречності.

Однак, представлені зауваження не впливають на загальну позитивну 
оцінку дослідження та значимість одержаних результатів і висновків. 
Дисертаційна робота отримала вагому апробацію у вигляді одноосібної 
монографії, наукових статей й та виступів на міжнародних наукових та 
науково-практичних конференціях. Зміст реферату в цілому відображає основні 
положення новизни, висновки дисертаційної роботи та її структуру.

Усе це дає підстави зробити висновки, що дисертація «Функціонування 
релігії в соціально-політичних процесах сучасної України: теоретичний та 
практичний аспекти» Бортнікової Олени Геннадіївни, подана на здобуття 
наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 -  
релігієзнавство, відповідає вимогам, закріпленим у пп. 9, 10, 12, 13 і 14 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 зі змінами, внесеними 
згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 року №656, а її 
автор, Бортнікова Оленав Геннадіївна, заслуговує на присудження наукового 
ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство.
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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора філософських наук, професора 
на дисертаційну роботу Бортнікової Олени Геннадіївни «Функціонування 
релігії в соціально-політичних процесах сучасної України: теоретичний та 

практичний аспекти» подану до захисту в спеціалізовану вчену раду Д 
26.001.43 Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 
спеціальністю: 09.00.11 -  релігієзнавство.

Ступінь актуальності обраної теми дослідження Дисертаційне 
дослідження Бортнікової О. Г. присвячене темі, актуальність якої 
обумовлена кількома чинниками. Ставши на шлях європейського 
демократичного розвитку, українське суспільство вкрай важко 
позбавляться рудиментів минулого, які є особливо стійкими у системі 
суспільних відносин, далеких не тільки від вимірів солідарності, 
толерантності цивілізованої соціальної підтримки, але й від сучасної 
європейської соціальної проблематики. Вельми важливою, в цьому 
контекст, є спроба дисертантки ввести в український соціально- 
філософський дискурс відносно нову для нашого академічного середовища 
проблематику інституціональних матриць в аналізі змін комплементарних 
інститутів релігійно-політичного простору України

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота 
Бортнікової О. Г. є цілісним, системним дослідженням, в якому 
обґрунтовано теоретико-методологічні засади та розроблено науково- 
практичні рекомендацій щодо формування та вдосконалення механізмів 
публічного регулювання міжконфесійні відносини в контексті сучасних 
соціально-політичних процесів в Україні.

Логічна структура дисертації забезпечує послідовне розв’язання 
визначених завдань дослідження на основі сучасної методології та 
формування висновків з урахуванням результатів емпіричних досліджень, 
зарубіжного досвіду країн з розвинутими інститутами організації 
релігійно-політичних взаємодій в етнонаціональному процесі.

У першому розділі уточнено сутність основних понять на основі 
аналізу наукової літератури та нормативно-правових актів, розкрито 
методологічні аспекти дослідження феномену взаємодії релігії та політики 
у філософському дискурсі

Дисертанткою визначено методологічний конструкт дослідження 
функціонування релігії в соціумі (стор. 40-48). Оскілки у процесі 
функціонування релігії в соціально-політичних процесах сучасної України 
важливо забезпечити результативність та ефективність взаємодії релігії та 
політики автором встановлено фактори, які зумовлюють виявлення
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один бік проблеми, що розглядається, бо кількісними параметрами справа 
далеко не вичерпується (стор. 219).

У четвертому розділі запропоновано технологію запровадження 
сучасної моделі міжконфесійні відносини в контексті сучасних соціально- 
політичних процесів в Україні, а також визначено актуальні практичні 
аспекти. На основі характеристик параметрів базових інститутів 
інституціональної перехідної Z-матриці розроблено аргументовану 
пояснювальну схему процесів трансформації суспільства та релігійно- 
політичного простору України: обґрунтовано можливість використання 
методу побудови інституціональної матриці в релігієзнавстві; проведено 
моделювання взаємовідносин головних суб’єктів соціальної держави в 
системному просторі інституціональних матриць; здійснено проектування 
нових меж гармонізації міжконфесійних відносин релігійних суб’єктів на 
основі модифікації базових інститутів суспільства в контексті українського 
державотворення (пп. 4.1; 4.2; 4.3).

Дисертант зазначає, що формування гармонійних міжконфесійних 
відносин є можливим за умови розвитку базових соціальних і 
комплементарних релігійних інститутів. На підтвердження евристичності 
інституціональної теорії проведено аналіз інституціональної динаміки 
сучасного українського суспільства, здійснене моделювання 
взаємовідносин головних суб’єктів соціальної держави в системному 
просторі релігійних інституцій у контексті українського державотворення 
та формування політичної нації.

Дисертантом визначено сукупність умов застосування методів теорії 
інституціональних матриць дозволило запропонувати аналітичне 
розв’язання проблеми проектування нових меж гармонізації 
міжконфесійних відносин релігійних суб’єктів на основі модифікації 
базових інститутів суспільства та їх впливу на розвиток комплементарних 
релігійних та політичних інститутів (стор. 298-323).

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів 
основних результатів дослідження. Для досягнення поставленої мети у 
роботі використана низка загальнонаукових та спеціальних методів 
дослідження та підтверджується багатою фактологічною базою, що 
синтезує матеріали емпіричного та теоретичного характеру. При цьому, 
одержані в дисертації наукові результати є достовірними та 
характеризуються науковою новизною.

Дисертаційне дослідження являє собою конкретний внесок у 
релігієзнавство. Наукова новизна отриманих результатів полягає в 
розробці нового напряму досліджень у релігієзнавстві, а саме концепції 
інституціонального аналізу динаміки релігійно-політичного простору, та в 
обґрунтуванні інституціонально-матричної парадигми як методологічної 
передумови розуміння і впровадження партнерської моделі у систему 
державно-конфесійних відносин.
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специфічного змісту здобутих знань, що залежить від способу 
онтологізації (стор. 49-51). Отже, системна онтологія описана через 
морфологію, матеріал, процеси, функції та зв’язки системи «релігійно- 
політичний простір».(стор. 53-62).

Здобувачкою структуровано викладено методологію дослідження 
природи релігії та природи політики (стор. 62-89). Обґрунтовано, що 
дослідження фундаментальних підстав взаємодії релігії та політики 
доцільно провести із застосуванням схем просторового аналізу їх буття в 
суспільстві, яке трактується як питання форм інтеграції релігії та політики 
в єдиний релігійно-політичний простір, реалізований через модус 
«взаємодія» та пошук підстав їх змістового об’єднання(стор. 91).

У другому розділі досліджено організацію процесів функціонування 
релігії і політики як системи.

Дослідження теорій функціонування релігії в соціально-політичному 
просторі (стор. 92-98) надало змогу визначити базові терміни дослідження 
релігійного простору як об’єкта публічної політики (стор. 99-101) та 
окреслити підходи до визначення складових простору релігійних 
територіальних систем (стор. 99-113). Отже, виокремлення в реально 
існуючому релігійно-політичному просторі України певних процесів, що 
відбуваються відносно відокремлено і мають ознаки системності (в їх 
межах виникає специфіка взаємодії між релігією і політикою), є об’єктивні 
підстави для виявлення способів об’єднання елементів (релігійного та 
політичного просторів як підсистем) в єдине ціле (стор. 114).

У контексті запровадження концепції структурно-змістової асиметрії 
головних ідей релігії та політики заслуговує на увагу твердження що вони 
разом виступають сторонами, які потенційно «вміщують» кожна в себе 
«ідеальний ресурс», що характеризує концепти «віра» і «довіра» в процесі 
логіко-змістової інтеграції релігійно-політичного простору (стор. 153).

У третьому розділі автором вироблено адекватну модель розвитку 
етнонаціональних відносин у суспільстві та її практичне втілення. Цей 
розділ дисертаційної роботи має не емпіричний, а теоретичний характер із 
політико-філософськими і прогностичними вкрапленнями, великою 
соціально-проектною частиною. Проведене дослідження дозволило 
охарактеризувати релігійні та політичні організації як суб’єкти 
етнонаціонального процесу (стор. 157-183); надати типологічну 
характеристика організації релігійно-політичних взаємодій в 
етнонаціональному процесі (стор. 184-202); обґрунтувати організацію 
процесів функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинник 
формування політичної нації в Україн і(стор. 203-216).

Таким чином, суб’єктна структура релігійно-політичного простору 
України, його керованість -  основний показник для описування 
цілеспрямованого функціонування і організації процесу формування 
політичної нації. Це комплексний, інтегральний показник, який включає в 
себе багато вузькоспеціалізованих, спеціальних понять. Проте це тільки

2



Всі визначені пункти новизни сформульовані коректно, вони 
відповідають нормативним вимогам до докторських дисертацій і знайшли 
своє повне відображення в тексті дисертаційної роботи, що дозволяє 
розв’язати важливу наукову проблему релігієзнавства щодо розробка 
теоретико-методологічних засад концепції гармонізації взаємодії релігії й 
політики в процесі українського державотворення.

Загалом за рівнем наукової новизни, отриманої в дисертаційній 
роботі результати, є помітним внеском у теорію та практику 
релігієзнавства, що значно розширює межи наукових розвідок і пропонує 
нові шляхи щодо залучення теорії інституціональних матриць до 
обґрунтування механізму модифікації базових і комплементарних 
інститутів для встановлення міжконфесійного партнерського діалогу в 
процесі формування політичної нації в Україні.

Повнота викладу основних результатів дисертації’ в 
опублікованих працях. Основні результати наукових досліджень О.Г. 
Бортнікової опубліковано в 39 наукових працях загальним обсягом 44,99 д.
а. (з них 44,29 д. а. належать особисто автору): 1 одноосібну монографію 
(15,78 д. а); 1 колективну монографію (4,4 д. а. -  авторські); 21 наукова 
стаття (22,53 д. а., з них 21,83 д. а. -  авторські), з яких 1 5 - у  фахових 
виданнях (9 статей у виданнях, які входять до наукометричних баз даних) і 
6 -  в іноземних наукових періодичних виданнях; 15 матеріалів і тез 
доповідей на наукових конференціях (2,28 д. а.).

Опубліковані наукові праці та автореферат достатньою мірою 
відображають основні результати проведених наукових досліджень.

Практичне значення і впровадження результатів дослідження 
полягає в тому, що в сукупності вони складають теоретичну й 
методологічну основу для практичного вдосконалення системи державного 
регулювання міжконфесійних відносин у контексті сучасних соціально- 
політичних процесів в Україні.

Практичне значення дисертації зумовлене можливостями 
використання її результатів у формуванні та вихованні особистості 
управлінця через механізми вдосконалення світоглядних, аксіологічних та 
релігієзнавчих характеристик в умовах трансформації сучасного 
українського суспільства.

Окремі розділи можуть бути корисними у сферах соціальної 
політики, соціального проектування і прогнозування для розробки 
практичних рекомендацій щодо їх оптимізації, оскільки пояснюють 
суспільну значимість матричної теорії для дослідження релігійно- 
політичного простору як цілісної соціальної реальності, що включає у себе 
пошук ідентичності, приблизну структуру (модель) нового архетипу, 
функціональне призначення послаблення гостроти проблем, віднесених до 
соціальних ризиків у контексті сучасної концепції соціальної безпеки. 
Матеріали дисертації можуть бути використані у подальшій розробці 
наукової проблематики теоретичного та практичного аспектів управління.
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Отримані у роботі результати можна використати під час 
опрацювання та вдосконалення навчальних курсів з релігієзнавства, 
соціальної філософії, політології, науки державного управління тощо. Крім 
того, матеріали дослідження будуть корисними під час підготовки 
спецкурсів для студентів та аспірантів філософських факультетів вищих 
навчальних закладів України.

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. 
Представлена наукова робота характеризується логічною структурою з 
чітко взаємопов’язаними між собою підрозділами. Дисертантом коректно 
зроблено посилання на першоджерела і думки інших авторів. Оформлення 
як дисертаційної роботи, так і автореферату відповідає чинним вимогам. 
Зміст автореферату цілком відповідає основним положенням дисертації і 
не містить сторонніх! наукових думок чи узагальнень.

Дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальності 09.00.11 -  
релігієзнавство, а саме таким напрямам досліджень: дослідження розвитку 
інституційних процесів у релігійноцерковному комплексі, релігійного 
відродження, проблем міжконфесійних та державно-церковних відносин.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.
Позитивно оцінюючи досягнуті результати та наукову новизну 

положень дисертаційного дослідження, необхідно висловити деякі 
зауваження та побажання:

1.У 1.3 “Природа релігії та природа політики” автор аналізує наукові 
напрацювання вітчизняних та зарубіжних дослідників як з релігієзнавства 
так і політології. Проте, у підсумку, (с. 89-90) в процесі обґрунтування 
проблематики, що залишилась для досліджень доцільно було б, на наш 
погляд, взяти до уваги опрацювання античних джерел (перш за все 
трактату “Про природу богів” Цицерона»), а також спадщину 
кембриджських платоніків (перш за все Генрі Мора) та інші праці, з чиїми 
досягненнями можна було б зіставити більш детально критерії реалізації.

2. У визначенні розуміння системи критеріїв ефективності або 
неефективності економічних, політичних та ідеологічних інститутів 
дисертант ґрунтується на виділенні в структурі суспільства домінантною і 
комплементарної матриць і визначенні необхідного інституційного 
балансу, або співвідношення домінантних і комплементарних інститутів. 
Інститути, які підтримують це співвідношення, будуть ефективні, 
руйнують його - неефективні (с. 300). Термін “гармонії що складає єдність 
найважливіших альтернатив суспільного розвитку” ”, на нашу думку, 
краще замінити на раціональне, оскільки автором не задано критерій 
оптимальності.

3. У 4.3 “Вибір та обґрунтування комплексу показників якості 
релігійно-політичного простору як цілісної соціальної реальності” автор 
коротко характеризує ретроспективу моделювання взаємодії релігійних й 
політичних суб’єктів в просторі інституціональних матриць та наводить 
матрицю відповідності між принципово можливими варіантами підсистем
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структури релігійного простору і типами функцій та елементів їх реалізації 
у процесі формування політичної нації (таб. 4. З, с. 282). На нашу думку, 
потрібно було б більш ширше охарактеризувати функції та повноваження 
ключових суб’єктів, а саме: організацій -  церков і конфесій.

4. Недостатньо чітко обґрунтованою, на нашу думку, є пропозиція 
дисертанта щодо необхідності удосконалення інституціонального 
середовища міжконфесійних відносин (пп.4.2). Хоча дисертант наводить 
загальну характеристику та рівні його регулювання (стор. 247-250) та 
формулює вимоги до ідеального інституціонального середовища та 
організації релігійно-політичного простору (стор. 257).

5. На наш погляд, дещо перевантаженим таблицями та математичним 
апаратом є 4-й розділ дисертації щодо опису варіантів міжконфесійних 
відносин на основі морфологічного аналізу релігійного простору України 
(стор. 271-277). Частину з них доцільно було б винести у додатки. 
Натомість для гармонічного представлення матеріалу варто було більше 
уваги сконцентрувати на адаптації для України європейського досвіду 
формування вибору способу будови релігійного простору із застосуванням 
методу морфологічного аналізу показана на прикладі вибору рішень, що 
забезпечують реалізацію інновацій у процесі формування політичної нації 
в Україні.

6. Аналізуючи основні проблеми гармонізації міжконфесійних 
відносин у просторі інституціональних матриць у контексті українського 
державотворення (пп.4.4) автор зосереджуються переважно на їх 
комплексності та детальності. Адже жоден із напрямків впливу 
міжконфесійних взаємодій на процес виникнення політичної нації не 
стосується такої кількості зв’язків, як у процесі модифікації базових 
інститутів суспільства. Модифікація цих інститутів відіграє роль певного 
інтегратора в сучасному процесі державотворення в Україні, (стор. 313)..

На нашу думку, доцільно було б також порівняти структуру 
пріоритетів у цих стратегіях, що додало б аргументації до необхідності 
модифікація цих інститутів та з’єднати в одну функціональну 
інституціональну систему всі традиційні види, ґрунтується на них і може 
бути важливим чинником подолання “відомчості” в цій важливій сфері.

Проте, наведені зауваження е рекомендаційними та дискусійними, а 
висловлені недоліки не впливають на загальний науковий рівень 
дисертаційного дослідження, його новизну, наукову та практичну 
значущість у релігієзнавстві.

Загальний висновок. Дисертаційна робота Бортнікової Олени 
Геннадіївни «Функціонування релігії в соціально-політичних процесах 
сучасної України: теоретичний та практичний аспекти» є самостійним, 
оригінальним, завершеним науковим дослідженням на актуальну тему, 
виконаним автором самостійно. Вона містить елементи наукової новизни 
та відповідає паспорту спеціальності 09.00.11 -  релігієзнавство.
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Враховуючи актуальність, наукову новизну, одержаних автором 
наукових результатів, їх обґрунтованість та достовірність, а також 
практичну цінність сформульованих положень та висновків, вважаємо, що, 
дисертаційна робота повністю відповідає вимогам пп. 10 “Порядку 
присудження наукових ступенів” затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 зі змінами, внесеними згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 року № 656, а її 
автор, Бортнікова Олена Геннадіївна, заслуговує на присудження 
наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 -  
релігієзнавство.

Офіційний опонент: 
доктор філософських наук, 
професор кафедри публічної політики 
і політичної аналітики Національної академії
державного управління при Президентові y^pai'fcf*" М. М. Стадник

Учений секретар
Національної академії державного 
управління при Президентові України 
доктор наук з державного управління, 
професор Рачинський

ВІДДІЛ <1ІЛ(МШЙГГ(№ .й ярхіВ>
Шьсьгоп. національного «ніввртету 

ім й н і *араса Шевченка
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офіційного опонента, доктора філософських наук, професора Яроцького 

Петра Лаврентійовича на дисертаційну роботу Бортнікової Олени 

Геннадіївни «Функціонування релігії в соціально-політичних процесах
РЦ

сучасної України:теоретичний та практичний аспекти», подану до захисту в 

спеціалізовану вчену раду Д 26.001.43 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня доктора 

філософських наук за спеціальністю: 09.00.11 - релігієзнавство.

Ступінь актуальності обраної теми дослідження. Актуальність теми
Б і дисертаційної роботи обумовлена об’єктивними потребами сучасного
Сі .суспільного розвитку. У вітчизняній науці проблема основних формШш
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інтеграції релігшно-політичного простору як інституціональної системи

частково висвітлювалася, але багато аспектів організації взаємодії релігійних
Ч та політичних суб’єктів, у тому числі в етнонаціональному процесі,

Г 4
залишаються маловивченими або випущеними з розгляду. Тим часом,f--М
протягом XX - початку XXI ст. продовжували виникати і розвиватися

і* щ
соціально-філософські, релігієзнавчі концепції інституціоналізму,

f  J
спрямовані на розуміння релігійно- політичного простору як соціального

інституту. Функціонування релігії в соціально-політичних процесах сучасної
щк

України досліжувалося українськими релігієзнавцями але все ж такижззрЯВ.
т  ' . .залишається недостатньо розробленою в теоретико-методологічному і? Щ

практичному аспектах проблемою. Визначений дисертанткою напрямР
дослідження спрямований на розв’язання цілого комплексу економічних,

ш
політичних, соціальних, духовних та інших проблем та рішучого повороту до 

реальних практичних завдань українського державотворення. З огляду на це, 

актуальність рецензованої дисертаційної роботи та її наукова і практична
► І цінність не викликають сумніву.

Важливо також зауважити, що дисертаційне дослідження О.Г.
W-

Бортнікової висвітлює результати наукових розробок, що були отримані нею

в межах науково-дослідної роботи філософського факультету 16БФ041- 01 
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в межах науково-дослідної роботи філософського факультету 16БФ041- 01 

«Модернізація філософської освіти і науки на основі міжнародних 

освітньонаукових стандартів», № держреєстрації 0116U004776.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, висновки 

та рекомендації, сформульовані в дисертації мають чітке теоретичне, 

методологічне та емпіричне обґрунтування.

О.Г. Бортнікова досягла поставленої мети, спрямованої на розробку 

теоретико-методологічних засад концепції гармонізації взаємодії релігії й 

політики в процесі українського державотворення. Для досягнення цієї мети 

була залучена теорія інституціональних матриць з обґрунтування механізму 

модифікації базових і комплементарних інститутів щодо встановлення 

міжконфесійного партнерського діалогу в процесі формування політичної 

нації в Україні.

Таким чином, чітко продумана структура дисертації, доцільне та логічне 

використання наукових розробок вітчизняних та зарубіжних авторів з 

досліджуваної проблематики свідчать про високий ступінь наукової 

обґрунтованості результатів дисертаційного дослідження О.Г. Бортнікової.

Достовірність та наукова новизна одержаних основних результатів 

дослідження підтверджується багатою фактологічною базою, що синтезує 

матеріали емпіричного та теоретичного характеру. При цьому, одержані в 

дисертації наукові результати є достовірними та характеризуються науковою 

новизною.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці нового 

напряму досліджень у релігієзнавстві, а саме концепції інституціонального 

аналізу динаміки релігійно-політичного простору, та в обґрунтуванні 

інституціонально-матричної парадигми як методологічної передумови 

розуміння і впровадження партнерської моделі у систему державно- 

конфесійних відносин.

На особливу увагу заслуговує розроблена і обґрунтована концепція
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модернізації державної політики щодо впровадження партнерської моделі 

системи державно-конфесійних відносин засобами інституціонального 

регулювання. Важливе практичне значення має сформований підхід щодо

кш̂ .м в в
етнонаціональному процесі.

Для релігієзнавства також має значення, що в результатах проведеного 

дослідження набули подальшого розвитку: загальне наукове розуміння

особливостей діяльності релігійних та політичних суб’єктів в
і

І'1 ш
р с

категорії «релігійно-політичний простір», ї ї  філософсько-соціологічний статус 

як особливий вид організаційної культури, що відрізняється своєю

інституціонально-правовою регламентацією, соціальною спрямованістю і
ШЛ

використовується в релігієзнавстві для аналізу функціонального аспекту
r  J

знання про взаємодію релігії та політики у процесі українського 

державотворення; теоретичні положення щодо обґрутування основних типів
#*' *і . . .

організації релігійно-політичного простору.

Всі визначені пункти новизни відповідають нормативним вимогам до 

докторських дисертацій і знайшли своє повне відображення в тексті 

дисертаційної роботи, що дозволяє розв’язати важливу наукову проблему 

релігієзнавства щодо розробка теоретико- методологічних засад концепції

гармонізації взаємодії релігії и політики в процесі українського 

державотворення.
Й ' *  _ .За рівнем наукової новизни отримані в дисертаційній роботі результати є
Р

важливим внеском у теорію та практику релігієзнавства, що значно розширює
Е шШтМ . . .межи наукових розвідок і пропонує нові шляхи щодо залучення теорії 

інституціональних матриць до обґрунтування механізму модифікації базових і 

комплементарних інститутів для встановлення міжконфесійного 

партнерського діалогу в процесі формування політичної нації в Україні.

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях. Основні результати наукових досліджень О.Г. Бортнікової 

опубліковано в 39 наукових працях загальним обсягом 44,99 д. а. (з них 44,29

д. а. належать особисто автору): 1 одноосібну монографію (15,78 д. а); 1aPffff
г . ‘*-

№
■ О



колективну монографію (4,4 д. а. - авторські); 21 наукова стаття (22,53 д. а., з 

них 21,83 д. а. - авторські), з яких 1 5 - у  фахових виданнях (9 статей у 

виданнях, які входять до наукометричних баз даних) і 6 - в іноземних 

наукових періодичних виданнях; 15 матеріалів і тез доповідей на наукових 

конференціях (2,28 д. а.).

Послідовно, чітко і взаємообумовлено побудована структура дисертації.

У першому розділі, виходячи із визначеного об’єкта дослідження, 

досліджуються теоретичні основи феномену взаємодії релігії та політики. До 

найбільш вагомих наукових здобутків даного розділу слід віднести: 

визначення змісту низки категорій (відносини-зв'язок-тенденції- 

відмінністьтотожність-функція-характер явища- взаємодія) та їх використання 

в якості методологічних прийомів для розкриття специфіки релігії та політики 

через діалектику загального й одиничного, сутності та явища, форми і змісту 

(стор 58-62).

У другому розділі обґрунтовується методологічна основа організації та 

функціонування релігії й політики як системи.

У третьому розділі з’ясовуються основні форми, зміст, сутність та 

функції релігійних та політичних організації як суб’єктів етнонаціонального 

процесу.

У четвертому розділі дисертації основна увага приділяється 

практичним аспектам міжконфесійних відносин в контексті сучасних 

соціально-політичних процесів в Україні.

Найбільш цінні наукові доробки даного розділу: на нашу думку, є

1)дослідження релігійно-політичного простору України як соціального 

інституту й інституціонального середовища міжконфесійних відносин (стор. 

236-239);

2) функціональний аналіз доповнюється інституціональним, що 

виявляє ті структури, які виконують ту або іншу функцію. Подано загальну 

характеристику інституціонального середовища міжконфесійних відносин 

(стор. 246-247);



3) обґрунтування комплексу показників якості й специфіка 

застосування матричної теорії до дослідження релігійно-політичного простору 

як цілісної соціальної реальності дають змогу створити методологічну базу 

для розробки відповідних моделей розвитку міжконфесійних відносин у 

контексті сучасних соціально-політичних процесів в Україні (стор. 272-274);

4) апробація гіпотези інституціональних матриць релігійно- 

політичного простору України присвячена пошуки й обґрунтуванню 

фундаментальних положень, що можуть відіграти роль об’єднувального 

центра широкого кола проблем релігієзнавства та інституціоналізму (стор. 

292-301).

Слід зазначити, шо одержані дисертанткою положення та висновки є 

результатом особисто виконаного наукового дослідження та доповнюють 

існуючі напрацювання теорій та практики релігієзнавства.

Практичне значення і впровадження результатів дослідження

полягає в тому, що в сукупності вони складають теоретичну й методологічну 

основу для практичного вдосконалення системи державного регулювання 

міжконфесійних відносин у контексті сучасних соціально-політичних 

процесів в Україні.

Практичне значення дисертації зумовлене можливостями використання 

її результатів у формуванні та вихованні особистості управлінця через 

механізми вдосконалення світоглядних, аксіологічних та релігієзнавчих 

характеристик в умовах трансформації сучасного українського суспільства.

Окремі розділи можуть бути корисними у сферах соціальної політики, 

соціального проектування і прогнозування для розробки практичних 

рекомендацій щодо їх оптимізації, оскільки пояснюють суспільну значимість 

матричної теорії для дослідження релігійно-політичного простору як цілісної 

соціальної реальності, що включає у себе пошук ідентичності, приблизну 

структуру (модель) нового архетипу, функціональне призначення 

послаблення гостроти проблем, віднесених до соціальних ризиків у контексті 

сучасної концепції соціальної безпеки. Матеріали дисертації можуть бути



використані у подальшій розробці наукової проблематики теоретичного та 

практичного аспектів управління.

Отримані у роботі результати можна використати під час опрацювання 

та вдосконалення навчальних курсів з релігієзнавства, соціальної філософії 

політології, засобів державного управління. Крім того, матеріали дослідження 

будуть корисними під час підготовки спецкурсів для студентів та аспірантів 

філософських факультетів вищих навчальних закладів України.

Оцінка відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Оформлення дисертації та автореферату виконано згідно з вимогами 

Міністерства освіти і науки України і не викликає принципових зауважень.

Ознайомлення з текстом автореферату дозволяє констатувати, що його 

зміст в узагальненому вигляді відображає основні положення і висновки 

дисертації.

Дисертаційна робота відповідає паспорту спеціальності 09.00.11 - 

релігієзнавство, а саме таким напрямам досліджень: розвиток інституційних 

процесів у релігійно-церковному комплексі, релігійного відродження, 

проблем міжконфесійних та державно-церковних відносин, стану буденної 

релігійної свідомості та ставлення до релігії різних груп і категорій населення, 

аналіз неорелігій та містики.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації.

Високо оцінюючи грунтовну і різнобічну інтерпретацію «релігійно- 

політичного простору як соціального інституту», який, за визначенням самої 

дисертантки, є комплексним концептом, що включає соціально-стратегічні, 

соціокультурні, ідеологічні, економічні та суб'єктно-об'єктні компоненти (с. 

331). Враховуючи зауваження Бортнікової Олени Геннадіївни про 

«суперечність між заявленими конституційними принципами української 

держави (демократія, права людини, світськість держави) і соціальними 

доктринами церков і релігійних організацій (суперечності мети)», сторінка 

226, виникає питання про доцільність дослідження місця і ролі соціальних 

доктрин і їх обґрунтуванні в соціальних вченнях церков і релігійних



організацій в контексті соціально-політичних процесів в сучасній Україні.

Кожна християнська церква в Україні (православна, католицька, 

протестантська) має специфічні соціальні доктрини і дотримується соціальних 

вчень своїх закордонних центрів, які дотичні до соціально-політичних 

процесів у світі й Україні. Відтак соціальні вчення насичують і формують 

релігійно-політичний простір як соціальний інститут у таких змістовних і 

формативних виявах:

1. Соціальне вчення Католицької Церкви має специфічний 

міждисциплінарний характер, оскільки залучає здобутки всіх знань, 

насамперед філософії як важливого інструментарію для інтерпретації і 

аргументації таких основних понять свого соціального вчення, як суспільство, 

право, справедливість, спільне благо, солідарність, субсидіарність. Ідеї й 

інновації соціального вчення Католицької церкви виходять за межі 

теологічних доктрин і виконують роль соціально важливих орієнтирів 

вирішення загальнолюдських проблем сучасності в цілому, особливо в 

країнах, які після розпаду тоталітарних систем обрали незалежний, 

демократичний, євроінтеграційних шлях розвитку. Застосування на практиці 

ідейного арсеналу соціального вчення католицизму спрямоване на 

будівництво соціальної держави, становлення ринкової економіки, 

формування громадянського суспільства, зміцення морально-етичної основи 

нації.

Таким чином соціальне вчення Католицької церкви, яке формувалося 

упродовж XX століття як доповнення до моральної теології і було своєрідним 

її доктринальним корпусом, дедалі більше орієнтується на загальнолюдські 

цінності, оперуючи соціогуманітарними поняттями. Такий контекст 

соціального вчення католицизму набув кшталту «соціального Євангеліє» і 

пристосований до «нової євангелізації церкви і світу» в умовах секуляризації, 

світоглядного релятивізму, споживацького смислу життя як практичного 

атеїзму. Водночас соціальне вчення католицизму має цілеспрямований 

політичний напрям у вигляді «східної політики» (ostpolityk) Ватикану в ї ї



векторних напрямках «Рим-Константинополь», «Рим-Москва», які певною 

мірою стосуються й України в її релігійних і політичних орієнтаціях.

2. «Основи соціальної концепції Руської Православної Церкви», 

схвалені Архієрейським Синодом РПЦ 13-16 серпня 2000 року, на відміну від 

соціального вчення Католицької церкви , значне і навіть центральне місце 

надають проблемам взаємовідносин церкви і держави, церкви і політики, 

церкви і формуванню так званої «православної нації». Генеральним 

напрямком соціального вчення РПЦ є утвердження панівного і 

привілейованого її державного статусу з легалізацією її «соработничества» з 

державою, яке охоплює широкий релігійно-політичний простір політико- 

правових і клерикально-державних сфер. РПЦ не влаштовує статус 

«відокремленої від держави». Саме тому в «Основах соціальної концепції 

Православної Церкви» зафіксовані субординаційні рівні взаємовідносин і 

співпраці Московського і всієї Русі Патріарха, Священного Синоду РПЦ з 

вищими органами державної влади, зокрема із законодавчою, виконавчою, 

судовою її гілками. РПЦ, як зазначено в «Основах соціальної концепції 

Православної Церкви», відкидає і засуджує принцип свободи совісті, оскільки, 

як вона вважає, «цей міжнародно визначений принцип є одним із засобів 

існування церкви у безрелігійному світі, сприяє секуляризації суспільства і 

заважає РПЦ бути активною «соработницею» в російському суспільстві.

3. У соціальному вченні протестантських церков в Україні опрацьована 

активна позиція «соціального служіння» цих церков у становленні 

громадянського суспільства, конституційно-демократичних взаємовідносин 

церков і релігійних організацій з державними органами, а також з 

європейськими інституціями для підтримки євроінтеграційного налаштування 

України. Пріоритети протестантських церков в Україні (передовсім 

адвентистів, п’ятидесятників, баптистів) побудовані на такій взаємопов’язаній 

суб’єктно-об’єктній піраміді: людина-сім’я-церква-суспільство-держава.

У цих протестантських церквах релігійно-політичний простір як 

соціальний інститут чітко окреслений в таких соціальних взаємозалежних і



бажаних для цих церков зв’язках: місце і роль людини в церкві, суспільстві, 

державі; взаємодія церкви, суспільства, держави в суспільно-громадянському 

житті. Вагоме місце в соціальному служінні надається національній культурі у 

таких взаємозв’язках: церква-наука-освіта-культура; економіка-праця-ділова 

етика-соціальна відповідальність у сфері підприємництва.

Відтак доцільність дослідження сутності соціальних доктрин і 

тенденцій розвитку соціальних вчень церков і релігійних організацій 

розширює і збагачує характеристику релігійно-політичного простору як 

соціального інституту і сприяє ґрунтовному розкриттю реального 

функціонування релігії в соціально-політичних процесах в Україні.

Цей пасаж офіційного опонента не применшує вагомості 

дисертаційного дослідження Бортнікової Олени Геннадіївни, а, навпаки, додає 

йому ще більшої актуальності. Урахування зазначених офіційним опонентом 

особливостей соціальних вчень в контент-аналізі церковно-політичного 

простору як соціального інституту було б доречним і актуальним в наступних 

дослідженнях Олени Геннадіївни.

Загальний висновок. Дисертаційна робота Бортнікової Олени 

Г еннадіївни «Функціонування релігії в соціально-політичних процесах 

сучасної України: теоретичний та практичний аспекти» є самостійним, 

оригінальним, завершеним науковим дослідженням на актуальну тему, 

виконаним автором самостійно. Вона містить елементи наукової новизни та 

відповідає паспорту спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство.

Враховуючи актуальність, наукову новизну одержаних автором, 

наукових результатів, їх обґрунтованість та достовірність, а також практичну 

цінність сформульованих положень та висновків, вважаю, що, дисертаційна 

робота повністю відповідає вимогам п. 10 “Порядку присудження наукових 

ступенів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567 зі змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 19.08.2015 року № 656, а її автор, Бортнікова Олена 

Г еннадіївна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора



філософських наук за спеціальністю 09.00.11 -  релігієзнавство.

Офіційний опонент: 
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