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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження обумовлюється об‟єктивними потребами 
сучасного суспільного розвитку – необхідністю рішучого повороту до реальних 
практичних завдань українського державотворення, розв‟язання цілого комплексу 
економічних, політичних, соціальних, духовних та інших проблем. Упродовж 
останніх десятиліть на тлі активної взаємодії релігії та суспільства, церкви і 
держави, різнобічної діяльності конфесійних громад і релігійних організацій, 
політичних і правових змін у ставленні до релігії в пострадянських країнах 
відчувається гострий дефіцит якісної внутрішньої аналітики процесів і подій у 
релігійній сфері. Демократична ейфорія і релігійний бум відійшли в минуле, а 
життя суспільства і церкви увійшло в нове русло. Пошук шляхів гармонійного 
розвитку суспільства, взаємодії релігії й політики робить актуальною потребу 
проведення професійної й оперативної аналітики релігієзнавчого пострадянського 
контексту, яка включала б аналіз трендів, оцінку ефективності, пошук 
концептуальних рішень їх ефективної імплементації задля розвитку релігійно-
політичного простору держави. Як змінився і як змінюється релігійний, соціально-
політичний, культурний ландшафт суспільного простору? В яких умовах 
належить діяти релігійним організаціям у процесі формування політичної нації? 
Що держава і суспільство очікують і вимагають від національних і міжнародних 
релігійних структур? Які моделі відносин з державою і форми діалогу з 
суспільством будуть затребувані найближчим часом церквами, місіями, школами, 
благодійними організаціями усіх наявних конфесій в Україні? Ці та багато інших 
запитань з проблем та перспектив міжконфесійного співробітництва в контексті 
етнонаціонального процесу набули принципово нових рис та потребують 
подальших досліджень та обговорень задля вироблення практичних рекомендацій. 

Актуальним науковим завданням є відображення сучасної кореляції між 
релігією і політикою, що імплікує зміну інтерпретаційних схем і традиційних 
референціальних значень. Переосмислення ролі релігії в сучасному світі й 
релігійного чинника в сучасних схемах пояснення соціально-політичного процесу 
пов‟язане як зі змінами в соціальній площині, так і з перетворенням релігійного 
фактора на критерій політичної стабільності та ідентичності. 

У нашій країні упродовж останнього десятиліття в загальному руслі 
різнобіжних теоретичних наукових досліджень намітилась тенденція узагальнення 
концептуальних проблем функціонування релігії в соціумі. Необхідність таких 
теоретико-методологічних досліджень актуалізується не тільки зростанням 
конфліктів у державно-церковних та міжконфесійних відносинах, але і потребами 
впровадження партнерської моделі та якісної гармонізації інституціонального 
середовища релігійно-політичного простору України. 

Дискусії з цих проблем виникають з новою силою щоразу, як тільки йдеться 
про основні напрями розробки та впровадження державної політики у сфері релігії 
з питань співвідношення рівня свободи совісті і релігійних обмежень в інтересах 
безпеки, а також деструктивних дій релігійних організацій. Однією з найбільш 
нагальних і актуальних є потреба теоретико-методологічного обґрунтування 
концептуальних засад подальшого розвитку релігійно-політичного простору як 
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соціального інституту. Ось чому зараз важливо провести роботу з оцінювання 
теорій, концепцій, конструктів, зосереджених на взаємодії релігії та політики, на 
розкритті специфіки їх взаємозв‟язку із соціальними та етнонаціональними 
процесами. Виходячи з цих передумов, стає вкрай необхідним, по-перше, 
критично проаналізувати існуючі теорії та, по-друге, теоретично обґрунтувати 
комплексний концепт релігійно-політичного простору як соціального інституту, 
що включає соціально-філософські, релігієзнавчі, соціокультурні, політичні, 
економічні, ідеологічні та суб‟єктно-об‟єктні компоненти. Філософська рефлексія 
релігійно-політичного простору як соціоінституціонального феномена має 
актуальність і зумовлює потребу не тільки окреслити його межі, а й залучити до 
розгляду світоглядні, гносеологічні, аксіологічні компоненти, пов‟язані із 
застосуванням інституціональної методології в релігієзнавстві. 

Отже, актуальність питання осмислення феномена релігійно-політичного 
простору та організації процесів функціонування релігійних і політичних 
суб‟єктів як чинника формування політичної нації в Україні є незаперечною. Вона 
зумовлена цілою низкою проблем як практичного, так і теоретичного характеру, 
що постали перед релігієзнавством у зв‟язку з тими викликами, які стали особливо 
значущими для України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана на кафедрі релігієзнавства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка в межах науково-дослідної теми 
філософського факультету 16БФ041-01 «Модернізація філософської та 
політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових 
стандартів», № держреєстрації 0116U004776. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
теоретико-методологічних засад концепції гармонізації взаємодії релігії й 
політики в процесі українського державотворення. Дана 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. 

Досягнення мети вбачається у розв’язанні основних завдань, які доцільно 

розділити на чотири групи: 

– до першої групи завдань варто віднести: а) аналіз процесу становлення 
методологічного конструкту дослідження функціонування релігії в соціумі; б) 
виявлення сутності, основних принципів, методів, способів взаємодії релігії й 
політики; в) здійснення комплексного історико-філософського дослідження ідей 
та концепцій, що розкривають природу релігії та політики, з подальшим 
визначенням специфіки розгортання цих учень як філософських теорій 
соціального простору; 

– друга група завдань включає: а) розкриття змісту сучасних теорій 
функціонування релігії в соціально-політичному просторі суспільства; б) 
виявлення особливостей інтеграції елементів релігійно-політичного простору 
суспільства та визначення методологічних засад їх дослідження; в) обґрунтування 
ролі, теоретичних і методологічних засад дослідження віри і довіри як засобу 
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логіко-змістової інтеграції релігійно-політичного простору; 
– третя група завдань передбачає: а) виявлення структури і специфіки 

взаємодії релігійних та політичних організацій як суб‟єктів етнонаціонального 
процесу; б) з‟ясування типологічних характеристик організації релігійно-
політичних взаємодій в етнонаціональному процесі; в) вибір засад організації 
процесу функціонування релігійних і політичних суб‟єктів як чинника 
формування політичної нації в Україні; 

– четверта група завдань полягає: а) в конкретизації концептуального ядра 
інституціональної парадигми та її детермінантного впливу на релігійно-
політичний простір як соціальний інститут; б) в описі, наданні характеристик та 
встановленні рівнів регулювання інституціонального середовища міжконфесійних 
відносин; в) в обґрунтуванні комплексу показників і виявленні специфіки 
залучення матричної теорії до дослідження релігійно-політичного простору; г) в 
здійсненні вибору шляхів гармонізації міжконфесійних відносин у просторі 
інституціональних матриць у контексті українського державотворення. 

Об’єктом дослідження є взаємодія релігії та політики в період соціальних 
трансформацій української держави. 

Предметом дослідження є інституціональне середовище релігійно-політичного 
простору України. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Ступінь наукової розробки 
теми характеризується змістовою різноплановістю та значним обсягом джерел 
дослідження. 

У зарубіжній та вітчизняній соціально-гуманітарній науці можна виділити такі 
основні напрями досліджень функціонування релігії в соціумі: розробка 
теоретико-методологічних принципів аналізу релігії (Е. Дюркгейм, М. Вебер, 
Т. Парсонс, Р. Белла, П. Бергер, Н. Луман, П. Сорокін, В. Лубський, В. Танчер та 
ін.); дослідження феномена індивідуальної релігійності (З. Фрейд, Т. Горбаченко, 
О. Предко, Д. Угрінович); вивчення моделей релігійності, її історичних, 
конфесійних і соціокультурних форм (Ю. Калінін, А. Колодний, Л. Конотоп, 
Н. Капустін, Є. Харковщенко, П. Яроцький); окреслення релігійної ситуації та 
стану міжконфесійних відносин в Україні (Л. Владиченко, Є. Дулуман, 
О. Оніщенко, Г. Лобовик, Л. Филипович та ін.); наукове осмислення конфліктів у 
релігійній сфері України (А. Арістова, М. Бабій, І. Кондратьєва, П. Кралюк, 
М. Рибачук, О. Саган, П. Саух та ін.); аналіз проблем формування й реалізації 
державної політики та спроба визначення стратегії розвитку гуманітарної 
політики свободи совісті й релігії (С. Здіорук, В. Єленський, М. Стадник, 
А. Попок, Ю. Решетніков та ін.). 

Теоретичною основою даного дослідження виступають праці філософів, 
релігієзнавців та теологів, дослідження яких безпосередньо або опосередковано 
дотичні до порушеної у дисертації проблеми. Зокрема, це праці українських 
дослідників: В. Андрущенка, М. Бабія, Л. Виговського, Л. Владиченко, 
О. Грабовець, Л. Губерського, В. Єленського, А. Колодного, А. Конверського, 
І. Кондратьєвої, Л. Конотоп, В. Лубського, О. Предко, О. Сарапіна, М. Рибачука, 
Л. Филипович, Є. Харьковщенка, З. Швед, В. Язиковича, П. Яроцького та ін.; 
класиків світової релігієзнавчої думки – Р. Белла, І. Ваха, М. Вебера, 
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Г. Віденгрена, В. Діла, Е. Дюркгейма, М. Еліаде, Н. Зьодерблома, 
Б. Маліновського, М. Мосса, М. Мюллера, Р. Отто, У. Робертсона-Сміта, 
П. Сорокіна, К. Тіле, Г. Фріка та ін.; психологів релігії – В. Джеймса, Н. Мелоні, 
Е. Фромма; відомих соціологів релігії – Т. Бергера, Дж. Йінгера, Н. Лумана, 
Р. Мертона, Т. Парсонса та ін. 

Різні сфери та вияви, форми взаємодії релігії й політики, вплив цієї взаємодії на 
процеси державотворення стали предметом дисертаційних робіт О. Аванесової, 
І. Бальжик, Л. Гарас, О. Дзюби, О. Єрьоміна, Т. Євдокимової Д. Медведєва, 
А. Митрофанової, Г. Синько, Ж. Таранюка. 

Наукові розвідки, що мають безпосереднє відношення до даної теми, можна 
систематизувати, розподіливши за двома основними напрямами. Перший з них 
зосереджений на розвитку теоретико-методологічних основ дослідження 
функціонування релігії в соціумі та її взаємодії з політикою, другий зорієнтований 
на аналіз релігійного простору як концепту новітніх тенденцій у вивченні 
релігійного феномена. 

Дослідження, що пов‟язані з розвитком процедур аналізу релігійного простору 
як концепту новітніх тенденцій у вивченні релігійного феномена, передбачають 
залучення схем просторового аналізу буття релігії в суспільстві. Сучасний 
дискурс соціального і релігійного простору в західних наукових колах залучає 
праці таких науковців, як Е. Дюркгейм та. А. Лефевр. Теоретичні надбання цих 
авторів, які працювали окремо, у межах різних теоретичних напрямів, зазнають 
узагальнення в синтетичних надбудовах сучасного дослідника релігійного 
простору В. Діла. Велику вагу у сфері сучасного соціологічного дослідження 
мають праці П. Бурдьє, який у своїй теорії соціальних полів значну увагу 
зосереджує на вивченні релігійного простору. Водночас, незважаючи на те, що 
науковці приділяли достатньо уваги проблемі розробки та вдосконалення 
методології дослідження функціонування релігії в соціумі, багато 
загальнофілософських і методологічних аспектів залишилися неохопленими. 
Унаслідок цього навіть розробка методологічного конструкту перебуває на 
початковій стадії. 

Питання співвідношення політики й релігії як диференційованих форм 
інституціоналізації суспільства в соціокультурному просторі (сакральний простір і 
простір влади: співвідношення «політика – релігія», «держава – церква») 
висвітлені в дисертаційних роботах Т. Євдокимової та Н. Льовкіної. 

Сучасний етап розвитку досліджень характеризується зростанням інтересу до 
релігійної та міжконфесійної проблематики. Міжконфесійні відносини розглянуто 
в різних аспектах світського та релігійного знання. Е. Дюркгейм, Г. Спенсер, 
Б. Малиновський, П. Сорокін простежили процес детермінування конфесійною 
взаємодією соціальної інтеграції. За кількома напрямами вивчалися соціальні 
наслідки (в плані адаптації та дезадаптації). Дискурсивний простір охоплює 
методологічні аспекти відносин між християнськими церквами в Україні 
(А. Колодний, М. Татарчук, Г. Филипович, Л. Филипович, П. Яроцький та ін.); 
розвиток християнсько-мусульманських відносин (О. Кисельов, М. Кирюшко, 
О. Саган, О. Ярош та ін.); правове врегулювання релігійної мережі України 
(О. Бучма, Л. Владиченко, М. Васін, В. Ганяк та ін.). 
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Багато дослідників сконцентровуються на історичному (Л. Гумільов, В. Танчер, 
А. Колодний, Б. Лобовик, В. Любащенко, Є. Харьковщенко та ін.), конфесійно-
теологічному (А. Барац, Д. Блажейовський, B. Соловйов, С. Булгаков, 
П. Флоренський, І. Музичка, І. Шевцов, та ін.), політичному (Г. Зіммель, 
Л. Танюк, В. Дементьєва, К. Єлбакян, З. Ізакович, М. Стадник, П. Саух та ін.) 
аспектах міжконфесійної проблематики. У значній частині їхніх публікацій 
викладено теоретичні аспекти, а не концептуальні розробки, висловлено 
прагнення привернути увагу громадськості до назрілої проблеми міжрелігійного 
сусідства. 

У більшості праць соціально-філософський фокус аналізу міжконфесійних 
відносин сконцентровано в межах проблем релігійного протистояння і діалогу. 
Питання міжрелігійного розмежування та конфліктів розглянуто в працях 
М. Вебера, С. Хантінгтона, Ю. Калініна, В. Єленського; питання толерантності – у 
публікаціях Ю. Хабермаса, В. Лубського; питання діалогу і дискурсивний аспект – 
у дослідженнях К. Ясперса, М. Бахтіна, Л. Конотоп; питання гармонізації – у 
роботах Алексія II, Іоанна Павла ІI. 

Аналіз напрямів дослідження міжконфесійних відносин свідчить, що ця 
проблема перебуває на певному етапі своєї концептуальної розробки і вивчена 
недостатньо, зокрема, недостатньо розкрито та проілюстровано той бік проблеми, 
який зосереджений у сфері власне міжконфесійних відносин. 

Наявний науковий доробок, з одного боку, зактуалізував проблематику 
взаємодії релігії й політики, пов‟язану з функціонуванням інститутів релігійно-
політичного простору України, а з іншого боку, уможливив спробу провести 
дослідження даного середовища як інституціональної матриці з позицій 
динамізму – в семантичному просторі релігієзнавства. 

Однак зі зростанням інтересу до функціонування релігії в соціумі загалом і його 
філософських аспектів зокрема, попри появу останнім часом значної кількості 
наукових джерел, і досі відсутні роботи, які б містили комплексний аналіз 
релігійно-політичного простору України. Відсутні також роботи, в яких 
комплексно розглядається методологія і понятійний апарат релігієзнавства. Тому 
важливо, спираючись на сучасний стан теоретико-методологічної розробки даної 
проблеми, по-перше, переосмислити загальну модель релігійно-політичного 
простору, по-друге, з‟ясувати особливості інституціональної матриці 
міжконфесійних взаємодій і правового поля в питаннях релігії та, по-третє, 
концептуально обґрунтувати механізми регулювання системи державно-
церковних відносин, визначити пріоритетні напрями модернізації державної 
політики щодо релігії і церкви. Зазначені обставини й зумовили актуальність та 
вибір теми. 

Методи дослідження. Основними методами, які дозволили реалізувати 
сформульовану в дисертації мету, слід вважати такі: системний метод (він став 
базисом реалізації методологічних прийомів при проведенні цілісного 
дослідження взаємодії релігії та політики; до складових загальної системи 
практичного релігієзнавства потрібно віднести: а) специфіку об‟єкта аналізу 
(окремо релігію, окремо політику); б) характер зв‟язків, у яких перебувають і 
релігія, і політика як явища, що вивчаються, тенденції їх розвитку; в) особливості 
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середовища функціонування феноменів релігії та політики, тобто їх функції як 
стійкий вияв внутрішніх ознак явищ (якості, змісту, сутності) у середовищі; г) 
ступінь розкриття загальних властивостей релігії та політики, що відрізняються за 
своїми внутрішніми і зовнішніми ознаками (відмінностями); д) рівень розуміння 
загальних властивостей, рис, ознак релігії та політики, що сприяє більш повному 
уявленню про їх єдність і тотожність; е) стійку лінію поведінки релігії та політики 
в середовищі (характер явища); логіко-змістовий метод – зміни соціокультурних 
типів (цей метод було використано для обґрунтування основної ідеї категорій 
«віра» і «довіра» як засобу логіко-змістової інтеграції релігійно-політичного 
простору; історичний метод (з його допомогою в широкому контексті розвитку 
релігієзнавства було досліджено типологічну характеристику, послідовність та 
головні принципи і закономірності етнонаціональних процесів); причинно-

функціональний метод (за допомогою цього методу було визначено організацію 
процесів функціонування релігійних і політичних суб‟єктів як чинника 
формування політичної нації); інституціональний підхід (на його основі 
розглянуто особливості релігійно-політичного простору як комплементарного 
соціального інституту); метод морфологічного аналізу систем (використання 
методу дозволило оцінити інституціональне середовище міжконфесійних 
відносин: окреслено основні характеристики (щільність, ієрархічну структуру та 
організацію); виявлено підстави виокремлення інституціонального зовнішнього 
середовища, середовища найближчого оточення та внутрішнього середовища; 
визначено функціональні відмінності впливів вказаних середовищ на діяльність 
церковних організацій через власну систему інститутів та систему загального 
інституціонального середовища суспільства); метод побудови інституціональної 

матриці (завдяки цьому методу здійснено моделювання системи гармонізації 
міжконфесійних відносин релігійних суб‟єктів на основі якісних критеріїв, у тому 
числі модифікації базових суспільних, економічних і політичних інститутів та 
комплементарних релігійних інститутів у контексті українського 
державотворення). 

Кожен із цих методів застосовувався для розв‟язання конкретних 
дослідницьких завдань у відповідних розділах роботи. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці нового напряму 
досліджень у галузі філософії релігії, а саме концепції інституціонального аналізу 
динаміки релігійно-політичного простору, й в обґрунтуванні інституціонально-
матричної парадигми як методологічної передумови розуміння і впровадження 
партнерської моделі у систему державно-конфесійних відносин, що в сукупності 
сприяє розв‟язанню важливої наукової проблеми в галузі релігієзнавства. 

У дисертації сформульовано низку положень, що характеризуються науковою 
новизною і виносяться на захист. 

Вперше 

- створено концепцію, що забезпечує сучасне публічне регулювання державно-
конфесійних відносин із використанням відомих і нових принципів 
інституціональної парадигми, з‟ясовано зміст і особливості інституціональної 
матричної методології як сукупності вимог до теоретичної та практичної 
діяльності релігійних і політичних суб‟єктів; 
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- доведено, що необхідною умовою впровадження інституціональної парадигми 
у практику релігійних організацій і релігійних суб‟єктів України, міжконфесійних 
відносин та релігійно-політичної взаємодії є дотримання принципу суб‟єктності – 
стабільність інституціонального середовища міжконфесійних відносин 
зберігається за умови, що при інституціональних змінах залишається незмінною 
природа базових інститутів, коли релігійні й політичні організації вдосконалюють 
наявну інституціональну систему завдяки запровадженню адекватних форм 
комплементарних інститутів; 

- сформульована й змістово обґрунтована цілісна, концептуально єдина і 
різноманітна у засобах розгортання методологічна модель, яка реалізується через 
алгоритми обробки та узагальнення інформації про соціальні базові та 
комплементарні релігійні інститути в релігійно-політичному просторі країни; 

- розроблено нову систему показників релігійно-політичного простору та 
критеріїв оцінювання його реального стану на підставі проведення 
морфологічного аналізу варіантів його структури, що дає змогу скласти матрицю 
результатів міжконфесійних взаємодій у контексті формування політичної нації; 
морфологічна будова релігійного простору і матриці визначається варіантами 
функціональних комплексів і засобами їх реалізації з урахуванням зовнішніх і 
внутрішніх зв‟язків між релігійними та політичними суб‟єктами; визначено, що 
розвиток релігійно-політичного простору зводиться до завдання вибору 
раціональних варіантів його функціональних комплексів, інституціональних 
засобів їх реалізації з урахуванням міжконфесійних зв‟язків;  

- визначені пріоритетні напрями модернізації державної політики щодо 
впровадження партнерської моделі системи державно-конфесійних відносин 
засобами інституціонального регулювання – модифікація базових інститутів 
суспільства як інтегратора в сучасному процесі українського державотворення; 
зміна акцентів державної політики в їх застосуванні, що базується на перехідному 
типі інституціональних матриць (Z-матриця); в основу теоретичного конструкта 
інституціональних матриць покладено параметри перехідної, солідарної Z-
матриці: три базових інститути – економіка, політика, ідеологія – та параметри 
комплементарних інститутів інституціональної Z-матриці міжконфесійних 
відносин в Україні; підвищення впорядкованості означає збільшення залежності 
між факторами, що визначають поведінку (стан) міжконфесійних відносин (через 
уточнення понять «ступінь організованості» (негентропії) як потенційне мірило 
передбачуваності майбутнього стану та «тезаурус» як здатність самовідображення 
релігійно-політичного простору як соціального інституту (організована 
інформація); 

- розкрито особливість детермінування діяльності релігійних та політичних 
суб‟єктів в етнонаціональному процесі (відповідно до прийнятої морфології 
релігійно-політичного простору, його функціонального опису і схем мереж 
зв‟язків) з урахуванням можливих варіантів прямих і зворотних зв‟язків, матриці 
зв‟язку основних параметрів їх взаємодії; для конструктивного застосування 
публічного регулювання на підставі оперативної аналітики цієї матриці виявлено 
всі потрібні процесори і лінії зв‟язку при різних варіантах структури релігійно-
політичного простору; кожен елемент релігійно-політичного простору піддається 
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регулюванню завдяки визначенню основних характеристик інститутів (щільність 
контакту, інтенсивність і екстенсивність контакту (комунікації), співвідношення 
сил релігійних і політичних суб‟єктів, концептуальний ресурс, ідеальний ресурс і 
суб‟єктивна установка контрагентів на взаємодію). 

У дисертації вдосконалено низку теоретико-методологічних положень 
релігієзнавства, а саме: 

- концептуальне розуміння взаємодії релігії та політики в культурно-
історичному і державно-правовому аспекті поряд із емпіричним і теоретичним 
передбачає метатеоретичний рівень, що є результатом урахування принципу 
загального зв‟язку при виявленні загальних властивостей релігії та політики: 
категорія «відношення» є базовою для встановлення ступеня активності, ступеня 
інтенсивності впливу релігії на політику та навпаки; категорія «зв‟язок» 
забезпечує можливість виокремити із всієї маси явищ релігії та політики 
закономірні зв‟язки, які впливають на всі ситуації їх існування; категорія 
«тенденція» дає змогу бачити «поведінку» функціонування та взаємодії релігії та 
політики; категорія «взаємодія» є методологічним засобом пізнання і однією із 
засад формулювання та розвитку теорії функціонування релігії у співвідношенні із 
соціально-політичними процесами сучасної України; закономірні зв‟язки між 
релігією і політикою дають змогу простежити їх тотожність і відмінність; 

- вдосконалено системи понять, що сприяють розв‟язанню суперечок у питанні 
викристалізування ідеї національної ідентичності та місця релігійних і політичних 
суб‟єктів релігійно-політичного простору у процесі розбудови національної 
держави та формуванні політичної нації; понять, які характеризують усю 
сукупність зв‟язків між релігійними і політичним суб‟єктами в етнонаціональному 
процесі, їх особливості (еквівалентність, нерівноправність), форми (ієрархічні, 
мережеві), характер (детермінований, стохастичний або хаотичний); понять, які 
складають фундамент філософсько-історичної інтерпретації ролі і місця релігії у 
процесі суспільної трансформації – шляхом розмежування термінів 
«етнонаціональний процес», «національна держава», «етнос», «нація», 
«громадянська нація», «політична нація» й «природа релігійних і політичних 
організацій як суб‟єктів етнонаціонального процесу» тощо; 

- вдосконалено методику регулювання релігійно-політичного простору на 
основі реалізації інституціональної парадигми з дотриманням принципу 
верховенства права (розглядається в площині взаємодії релігійних і політичних 
інститутів), а також розкриття специфіки інституціональної структури релігійно-
політичного простору та виявлення взаємозв‟язків із соціальними та 
етнонаціональними процесами. 

Набули подальшого розвитку: 

- загальне наукове розуміння категорії «релігійно-політичний простір», її 
філософсько-соціологічного статусу як особливого виду організаційної культури, 
що відрізняється своєю інституціонально-правовою регламентацією, соціальною 
спрямованістю і використовується в релігієзнавстві для аналізу функціонального 
аспекту знання про взаємодію релігії та політики у процесі українського 
державотворення; зокрема, доповнено й актуалізовано провідну ідею концепції 
релігійно-політичного простору держави, уявлення про нього як цілісну, 
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поліструктурну, інтегративну, відкриту (незавершену), динамічну, доцільну, 
зовнішньо- та внутрішньодетерміновану систему, що здатна до саморозвитку, а 
також основні принципи системного дослідження й проектування  
інституціональної складової релігійно-політичного простору, яка проявляється: а) 
у виокремленні певного кола суб‟єктів із чітко прописаною та регламентованою 
роллю; б) у певній організації релігійно-політичного простору; в) у встановленні 
специфічних соціальних норм; г) у характері розвитку релігійно-політичного 
простору: еволюція відбувається разом із розвитком суспільства; д) у складній 
внутрішній структурі; ж) у виведенні функцій підсистем релігійно-політичного 
простору не лише з функцій цілого соціального інституту; з) у визначенні 
соціально значущих функцій релігійних інститутів; 

- теоретичні положення щодо обґрунтування основних типів організації 
релігійно-політичного простору, а саме причинної чи функціональної інтеграції та 
логіко-змістової єдності; логіко-змістова інтеграція являє собою здатність 
«ідеального ресурсу» релігії та політики легітимізувати смислове наповнення 
культури-контрагента в контексті свого смислу; від того, якою мірою і в якому 
розумінні відображено характер концептів «віра», «довіра» у «символічному 
універсамі» релігійно-політичного простору, залежить здатність кожного суб‟єкта 
до діалогу та прояв тієї або іншої форми взаємодії. 

Практичне значення отриманих результатів 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.  

Основні положення і висновки дисертації доповнюють теоретичні розробки у 
галузі релігієзнавства, поглиблюють уявлення про особливості процесу 
гармонізації міжконфесійних відносин у просторі інституціональних матриць у 
контексті українського державотворення. Започаткований підхід може стати 
основою для подальших наукових пошуків у галузі методологічного, соціально-
філософського обґрунтування наукової компоненти функціонування релігії у 
соціально-політичних процесах сучасної України. 

Також 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 послаблювати гостроту 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 пропонованій роботі матеріали можна використати під час 
опрацювання та вдосконалення навчальних курсів з релігієзнавства, соціальної 
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філософії, політології, науки державного управління тощо. Крім того, матеріали 
дослідження будуть корисними під час підготовки спецкурсів для студентів та 
аспірантів філософських факультетів закладів вищої освіти України. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження є самостійною науковою роботою, 
результати якої отримані і сформульовані автором особисто. У дисертації не 
використовувалися ідеї та розробки, що належать співавторам. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 
роботи обговорювалися на методологічних семінарах та засіданнях кафедри 
релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Результати  дослідження висвітлювалися в повідомленнях 
на всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах, зокрема на: XIII 
науково-методичній конференції Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія 
Березняка (Київ, 2014 р.); на засіданні круглого столу «Виклики й загрози 
національній безпеці у контексті геополітичного та геоекономічного вибору 
України» (Київ, 2014 р.); круглого столу «Державні механізми реагування на 
виклики та загрози внутрішньополітичній стабільності» (Київ, 2015 р.); семінарі за 
міжнародної участі «Європейські студії України в підготовці магістрів 
державного управління в Україні: підвищення популярності та привабливості» 
(Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 
в історії, соціології, політології і філософії» (Львів, 2015 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в 
Україні» (Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичної конференції «IV 
Міждисциплінарні гуманітарні читання» (Київ, 2015 р.); Міжнародній науковій 
конференції «Перші Танчерівські читання: «Методологічні проблеми сучасного 
релігієзнавства» (Київ, 2015 р.); Міжнародній науковій конференції «Славяне – 
проблемы геокультуры» (Краків, 2015 р.); ХІІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному 
інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 
(Монреаль – Рубіжне  – Сєверодонецьк – Харків – Київ – Житомир – Баку – Ніш – 
Зелена Гура, 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Дні науки 
філософського факультету – 2016» (Київ, 2016 р.); щорічній Всеукраїнській 
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Державна служба та 
публічна політика: проблеми і перспективи розвитку» (Київ, 2016 р.); 
Міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету – 2017» 
(Київ, 2017 р.); Науково-практичній конференції за міжнародної участі 
«Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління» 
(Київ, 2017 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертаційної роботи висвітлені в 
індивідуальній монографії (загальний обсяг 15,4 друк. арк.), 22 статтях у наукових 
фахових виданнях з філософських наук, а також у 7 статтях, що були опубліковані 
в інших наукових виданнях, 14 тезах доповідей на наукових конференціях, двох 
навчальних посібниках (один з яких у співавторстві). 

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, 
висновків, переліку використаної літератури. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; окреслено зв'язок 
роботи з науковими програмами і темами; визначено мету, завдання, об‟єкт, 
предмет і методи дослідження; охарактеризовано наукову новизну одержаних 
результатів, їх наукове та практичне значення, особистий внесок здобувача; 
наведено дані щодо апробації результатів дослідження й публікацій із теми 
дисертації; визначено структуру та  обсяг дисертаційної роботи.  

У першому розділі дисертації – «Феномен взаємодії релігії та політики у 
філософському дискурсі» – проаналізовано стан і тенденції розвитку теоретико-
методологічних підходів до вивчення взаємодії релігії й політки у суспільстві, а 
саме: методологічний конструкт дослідження функціонування релігії в соціумі, 
онтологію сутності взаємодії релігії та політики й природу релігії та політики. 
Незаперечною у всіх підходах до дослідження взаємодії релігії та політики 
залишається центральна проблема – змін та флуктуації стану релігійно-
політичного простору. 

У підрозділі 1.1 – «Методологічний конструкт дослідження 

функціонування релігії в соціумі» – авторська увага зосереджена на аналізі 
наукової літератури з досліджуваної проблеми, дискусій і дебатів, які постійно 
точаться у філософському, релігієзнавчому та теологічному дискурсі щодо 
інтерпретації політичного процесу крізь призму релігійного чинника і свідчать як 
про особливу актуальність і нагальність цієї проблеми, так і про кризу 
універсального пояснювального інструментарію і соціальних практик взаємодії 
релігії та політики. Аналітичний огляд засвідчив, що проблема функціонування 
релігії розглядається переважно в соціоцентристському аспекті, при цьому 
механізм формування державної політики регулювання релігійно-політичного 
простору майже не розглядається. Теоретичні конструкції західних учених 
орієнтовані на дослідження зарубіжної соціокультурної реальності у відповідних 
поняттях, методах, оцінках і потребують адаптації до наукового дискурсу релігії в 
Україні. 

Сучасний науковий дискурс релігії в термінах суспільного простору створює 
підґрунтя для відпрацювання нових теоретичних підходів до вивчення процесу 
функціонування релігії в соціумі. Методологію дослідження релігійно-
політичного простору розглянуто як систему загальних пізнавальних установок, 
що визначають напрям наукової діяльності, її мету і структуру, а також принципи 
та методи отримання нового знання. Такі загальні пізнавальні установки 
методологічного конструкту дослідження функціонування релігії в соціумі та її 
взаємодії з політикою визначені в послідовності «сенс – конструкт – концепт». 

Дефініцію «сенс» у дослідженні використано як ідеальний зміст, ідею, кінцеву 
мету, цінність. Дотепер у більшості досліджень «релігійний простір» розглядався 
як просторове чи механічне сусідство (від нестійкого чи випадкового поєднання 
двох або більше елементів до механічного зчеплення елементів у межах однієї 
структурної єдності) або асоціація під впливом зовнішнього фактора. Це дало 
підставу застосувати для реалізації мети і завдань дослідження методологічних 
засобів (підходів, прийомів, способів та методів тощо) класичної парадигми. 



12 

Використання дефініції «конструкт» у сучасному науковому дискурсі є доволі 
поширеним явищем. У нашій метафізичній теорії релігійно-політичного простору 
до базових «цеглинок» його онтологічної дійсності віднесено віру і довіру. 
Зокрема, віра – сенс конструкту «релігійний простір», а довіра – конструкту 
«політичний простір». Термін «конструкт» у цьому контексті пов‟язаний із 
фіксацією характерних ознак так званої спостереженої сутності типів суспільних 
структур у соціальному знанні і релігійних ідеологій релігійних організацій і 
суспільної, державної та політичної ідеологій як способу втілення в суспільне 
життя певного соціального ідеалу. 

У межах вивчення диспозиції сучасного релігійно-політичного простору через 
низку концептів було визначено особливості релігійних і політичних практик. 

Таким чином, було здійснено верифікацію структури релігієзнавчого дискурсу 
проблеми теорії і методології дослідження взаємодії релігії та політики в соціумі: 
через сенси «віра» та «довіра» описано функціонування релігії та політики в 
соціумі як видів діяльності із зазначенням переліку об‟єктів або предметів 
релігійних та секуляризаційних процесів, з якими пов‟язане державне 
регулювання релігійного простору; розкрито сутність та роль релігійних і 
політичних інститутів у різних сферах життя суспільства та свідомості людини, у 
процесах функціонування і розгортання релігійно-політичного простору; на 
основі визначення напрямів впливу центру (держави) розкрито структуру цих 
інститутів; через конструкти «стійкий розвиток – соціальний ідеал – релігійні та 
політичні ідеології» досліджено етнонаціональні процеси в сучасному релігійному 
просторі України; через концепти «релігійно-політичний простір» і «соціально-
релігійні інститути системи державно-конфесійних відносин» описано 
міжконфесійні відносини в контексті сучасних соціально-політичних процесів 
України та визначено шляхи оптимізації взаємодії релігійних і політичних 
інститутів. 

У підрозділі 1.2 – «Взаємодія релігії та політики: онтологія сутності» –
простежено кореляцію понять «підхід – прийом – спосіб – метод» як основних 
методологічних засобів аналізу процесу взаємодії релігії та політики в межах 
класичної парадигми. 

Визначення змісту низки категорій (відношення – зв‟язок – тенденція – 
відмінність – тотожність – функція – характер явища – взаємодія) та їх 
використання як методологічних прийомів дало змогу розкрити специфіку релігії 
та політики через діалектику загального й одиничного, сутності та явища, форми і 
змісту. На підставі такого підходу релігія, з одного боку, вивчається як автономне 
у відношенні до суспільства явище, а з іншого – аналізується в діалектичній 
єдності з ним, що дає змогу подолати дихотомію «релігія – суспільство» і 
розглядати їх буття як єдину систему, кожен елемент якої зберігає певну 
автономність і в той же час перебуває в тісному структурному взаємозв‟язку з 
іншими елементами, у тому числі політикою. Політика, у свою чергу, 
розглядається як підсистема суспільства, що має певну автономність і специфічні 
риси, але перебуває в опосередкованій залежності від системи. Цей підхід надав 
можливість проаналізувати релігію і політику в лінійному-діахронічному вимірі. 
Методологічне визнання зміни епістемологічних меж інтерпретації сучасної 
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релігії та політики й сутнісної апостеріорності гуманітарного знання слугувало 
відправною точкою для потрактовування їх природи на основі принципів 
системно-синергетичного підходу – у «площинному», синхронічному вимірі – з 
розкриттям соціокультурних і релігійно-політичних смислів. 

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що для глибшого 
розуміння й пояснення ситуації взаємодії релігії та політики нині потрібні 
багатовимірні конструкти, а для дослідження фундаментальних підстав взаємодії 
релігії та політики – схеми просторового аналізу їх буття в суспільстві.  

У підрозділі 1.3 – «Природа релігії та природа політики» – здійснено 
систематичний огляд літератури, використаної дисертантом для розкриття мети 
дослідження. Зафіксована кореляція між основними тенденціями розвитку, 
функціями та завданнями релігійних і політичних організацій. Взаємодія цих 
тенденцій призводить до утвердження плюралістичної парадигми і модифікації 
основних категорій, що зумовлює процес поєднання класичної і некласичної 
моделі наукового дослідження. Одновимірні методологічні конструкти 
(однофакторні та багатофакторні) дають змогу виявити різноманітні чинники, що 
впливають на функціонування релігії в соціумі, й у цьому плані виявити різні 
аспекти процесу взаємодії релігії та політики. 

Уточнення за профільною довідковою літературою понять «природа релігії» та 
«природа політики» скерувало дослідження фундаментальних підстав взаємодії 
релігії та політики до застосування схем просторового аналізу їх буття в 
суспільстві. Сучасний підхід до вивчення соціальних, у тому числі й релігійних 
явищ, є системним. Цей підхід передбачає розгляд релігії як самоорганізованої 
системи, що до певної міри незалежна від систем більш високого порядку, як-от 
політика, суспільство і цивілізація в цілому, - але тією ж мірою похідна від них і 
виконує функцію регулювання суспільної діяльності в межах названих підсистем. 
Разом з тим системне розуміння релігійних явищ передбачає вивчення і 
внутрішньої будови, так само, як і зовнішніх зв‟язків. 

У методологічному плані важливим для дослідження є сучасний науковий 
дискурс такого явища, як політики. На сьогодні політика – це саморегульована 
система або система взаємодій, що існує в кожному суспільстві та виконує низку 
функцій щодо регулювання відносин у ньому. Складовими елементами її 
структури є політичні відносини, політичні організації, політична свідомість, 
політичний інтерес, політична ідеологія та політична діяльність тощо. Саме ці 
складові політики дають можливість зафіксувати кореляцію між функціями та 
завданнями релігійних і політичних організацій та є підставою реалізації в межах 
некласичної моделі наукового дослідження процесу взаємодії релігії й політики як 
багатовимірного конструкту «релігійно-політичний простір». Такий підхід 
демонструє авторське розуміння класифікаційного принципу щодо систематизації 
цілого спектру існуючих відносин між релігійними та політичними суб‟єктами.  

Системне розуміння релігії та політики ґрунтується на основі певного кола 
концептуальних уявлень. На сьогоднішній день існує достатньо пояснювальних 
моделей, що дають комплексне уявлення про релігійні та політичні феномени; це, 
зокрема, функціональний, структурний, еволюційний, синергетичний та 
інституціональний підходи. Однак, крім аналізу структурних і функціональних 
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зв‟язків, необхідним є вивчення змістового аспекту і механізму взаємодії 
релігійних й політичних явищ, що в дисертаційній роботі здійснено на основі 
теорії соціально-культурної динаміки. 

Таким чином, було здійснено верифікацію термінологічної коректності при 
застосуванні понять «природа релігії» та «природа політики» в науковій літературі 
у контексті їх суб‟єктної взаємодії. У межах запропонованої співмірності цих 
понять подальшим кроком наших наукових розвідок стало виявлення 
перспективних тенденцій розвитку централізованого і децентралізованого 
способів об‟єднання в цілісність самостійно функціонуючих релігійної й 
політичної сфер соціуму із діяльністю релігійних і політичних організацій та 
окремих громадян. 

У другому розділі дисертації – «Релігія і політика як система: організація 

процесів функціонування» – здійснено аналіз багатоманітних зв‟язків, 
взаємовідношень та взаємодій елементів релігійно-політичного простору, 
основних їх форм – просторового чи механічного сусідства (зосередження), 
опосередкованої асоціації під впливом зовнішнього фактора, причинної, 
функціональної чи логіко-змістової єдності. Остання форма є вищим ступенем 
інтеграції релігійно-політичного простору, елементи якого на певному рівні вже 
не сприймаються фрагментарно, і всі частини утворюють логіко-змістову 
цілісність. Роль мети та функцій у таких просторах (системах) значна, набагато 
глибша за звичайну просторову або часову взаємодію релігії та політики. Цей 
зв‟язок насправді схожий на той, що існує між логічними побудовами, у даному 
разі – на логіку поетапних дій у процесі українського державотворення, 
конкретніше – у процесі формування політичної нації. 

У підрозділі 2.1 – «Теорії функціонування релігії в соціально-політичному 

просторі» – здійснено компаративний аналіз теорій функціонування релігії в 
соціально-політичному просторі, які постали внаслідок застосування низки 
методологічних підходів – структурно-функціонального, еволюційно-
динамічного, генетичного структуралізму, і доведено наукову гіпотезу 
дослідження, що центральною ідеєю, навколо якої інтегрується релігійно-
політичний простір суспільства, є ідея українського державо- і культуротворення.  

У роботі виокремлено три основні методологічні конструкти (структурно-
функціональний, еволюційно-динамічний та генетичного структуралізму), що 
розкривають сутність функціонування релігії в суспільстві. Їх застосування дає 
підстави для з‟ясування ролі релігії у публічній політиці, що є актуальним у 
зв‟язку із поступом українського суспільства, процесами реформування, 
передовсім у гуманітарній, а також економічній, політичній та соціальній сферах. 

На основі узагальнення низки прийнятих теоретико-методологічних підходів, 
що стосуються розуміння явища функціонування релігії в соціумі в координатах 
соціально-філософського дискурсу, запропоновано авторський багатовимірний 
методологічний конструкт як інструмент аналізу, спрямований на виявлення 
рецепції минулого в сучасному релігійному просторі України. 

Релігійно-політичний простір має ландшафт, тобто сформовану систему 
облаштування, яку потрібно враховувати (території, населення, закони, релігійні 
та політичні організації, ідеологію, культи, обряди, традиції тощо), та 
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інфраструктуру – систему, що забезпечує взаємодію учасників (комунікації і 
державні органи, що забезпечують регулювання на цьому просторі). Система 
державного регулювання релігійно-політичного простору має включати методи та 
прийоми створення (і руйнування) ландшафтної інфраструктури для зміни його 
стратегічної позиції відповідно до стратегічної мети суб‟єкта регулювання (на 
рівні держави, суспільства). 

На основі аналізу традиційних форм переплетення релігії та політики, їх 
взаємозв‟язок можна охарактеризувати як відношення стійких, постійно 
відтворюваних соціальних компонентів. Розвиток релігії та політики – це процес 
взаємопроникнення, взаємовпливу і одночасно протистояння. На підставі 
застосування принципу диференціації локальних просторових форм релігії було 
виокремлено її структурні рівні: сакральний, конфесійний та релігійний, у яких 
кожна форма включає попередні форми у «знятому» вигляді. Наукове вивчення 
релігійного простору передбачає передусім аналіз загальних та 
конфесійнозумовлених особливостей цього явища. Тому у подальших розділах 
досліджено його структуру та зміст як із діахронічних, так і з синхронічних 
позицій. 

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‟єктивною підставою для виявлення способів об‟єднання елементів (релігійного 
та політичного просторів як підсистем) в єдине ціле. Взаємодія релігії та політики 
відображає цілісність релігійно-політичного простору як системи. Поняття, 
категорії та закономірності, що відображають модель її структури (релігійно-
політичного простору), характеризують її статичний стан та є лише першим 
кроком у цілісній системі знань про неї. 

У підрозділі 2.2 – «Генезис і характер основних форм інтеграції релігійно-

політичного простору» – проаналізовано умови та засоби, що забезпечують 
взаємодію релігії та політики, їх здатність впливати на процеси об‟єднання за 
певними формами і типами; розкрито природу суспільних сил, логіку і смисли, що 
їм притаманні, та конкретний зміст процесу виникнення цілісності релігійно-
політичного простору. 

Апелюючи до теорії П. Сорокіна про зміни соціокультурних типів у динаміці 
суспільства, встановлено, що підґрунтям логіко-змістової інтеграції елементів 
релігійно-політичного простору, тобто цільової детермінації, як і детермінації 
функціональної, є причинно-наслідковий зв‟язок. Значимість мети в таких 
системах є надзвичайно глибокою, набагато глибшою за звичайне функціональне 
об‟єднання. Такий зв‟язок подібний до того, що існує між логічними 
посиланнями. 

Причинно-функціональний та логіко-змістовий способи інтеграції релігійно-
політичного простору стали засобом дослідження цих багатопланових систем. 
Існує принаймні чотири типи інтеграції релігійно-політичного простору як 
цілісної системи – просторова, зовнішня, функціональна та логічна. Характер змін 
інтегрованих просторів, якими є релігійний і політичний, варіюється залежно від 
принципу (методу) інтеграції, точніше, від переважання того чи іншого способу 
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об‟єднання, тому що в інтегрованих складних системах вони можуть бути наявні 
всі, але переважатиме один із них. Будь-якій функціональній чи логічній системі 
як цілісності в процесі свого функціонування та розвитку притаманні певні 
автономія та саморегуляція, певний ступінь незалежності від зовнішніх умов. Це 
означає, що функціонування політики та релігії в соціумі є пов‟язаним із 
можливістю вибору і може бути відповіддю на нескінченну чисельність факторів і 
викликів, що впливатимуть на нього ззовні. Отже, автономія релігійно-політичної 
системи до певної міри визначається зовнішніми обставинами, але здебільшого 
самою її природою, відношенням між її елементами. Крім зв‟язків координації, в 
структурі таких систем значну роль відіграють зв‟язки субординації. Структура 
виявляється пов‟язаною з певною програмою, у суспільстві – зі свідомо 
поставленою метою. Релігійно-політичний простір – це інтегрована система, яка 
має власну логіку функціонування та змін, свою власну долю. У певний момент 
існування релігійно-політичного простору відбувається його трансформація та 
внутрішні зміни. Причини і природа змін можуть мати багаторівневий, 
комплексний характер.  

Отже, актуалізація релігійних смислів у політичній проекції є показником не 
зростання релігійності населення та його повернення до віри, а радше підвищення 
ролі стійких культурно-цивілізаційних характеристик у житті індивіда і 
суспільства. Логічним є припущення, що в Україні релігія, точніше релігійна віра, 
є фактором, який зміцнює спільність країни. Для політичної сфери діяльності 
засобом згуртовування спільноти є довіра. 

У підрозділі 2.3 – «Віра і довіра як засіб логіко-змістової інтеграції 

релігійно-політичного простору» – розглянуто теоретико-методологічні підходи 
до розуміння категорій «віра» і «довіра» як засобу логіко-змістової інтеграції 
релігійно-політичного простору, що відповідає перспективам розвитку 
українського суспільства: зміст цих категорій може скласти синтезуючу основу 
для духовних цінностей особистості та суспільства, держави, а тому цілком здатен 
бути логіко-змістовим чинником інтеграції релігійно-політичного простору. 
Важливою особливістю даної роботи є вироблення нового розуміння і ставлення 
до символічних систем. Феномени «віра», «довіра» викликають певні труднощі у 
сфері соціального пізнання. Через структурно-змістову асиметрію головних ідей 
релігії та політики вони разом виступають сторонами, які потенційно «вміщують» 
кожна у собі «ідеальний ресурс». Досвід взаємодії релігії та політики свідчить про 
наявність деяких спільних позицій у плані соціальної діяльності, що на 
теоретичному рівні дає підстави говорити про певну гармонійність політико-
конфесійної взаємодії. У цьому разі інтегративна, мобілізаційна та стабілізаційна 
функції релігії доповнюють аналогічні функції політики, а дистанція, що 
зберігається між політичною і релігійною системами, дає змогу уникати 
конфесійних і політичних конфліктів, збільшувати запас антикризової стійкості 
всієї соціальної системи завдяки своєрідному дублюванню стабілізаційних, 
інтеграційних і регулятивних механізмів. 

Загалом, у підрозділі зартикульовано кілька основних положень. По-перше, 
джерела формування і конституювання релігійно-політичного простору належать 
до релігійних і політичних ідей, та протягом кількох століть визначають шлях 
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самобутнього національного розвитку держави як культурно-історичного типу 
цивілізації. По-друге, стійкий розвиток, державність, духовність – цінності, які 
складають зміст і соціальну спрямованість релігійних і політичних ідеологічних 
систем суспільства, що зазнали трансформації та забезпечують розвиток 
релігійно-політичного простору держави. По-третє, релігійні та політичні ідеології 
здатні виконати синтезуючу, інтегруючу роль у пошуку нових орієнтирів для 
розвитку духовності суспільства у межах функціонування релігійно-політичного 
простору, а також бути фактором подолання етнорелігійних, політичних, 
соціальних конфліктів. По-четверте, ідея – це наявність у кожної нації, релігійного 
і політичного об‟єднання, віруючого і громадянина системи цінностей, які мають 
для них більш універсальний зміст, ніж власні інтереси, інакше кажучи, інтерес – 
це те, що ми бажаємо для себе, релігійна і політична ідея – те, що вважаємо 
важливим, суттєвим для всіх. По-п‟яте, на основі змісту релігійних і політичних 
ідей можна дослідити реальні процеси логіко-змістового об‟єднання компонентів 
релігійно-політичного простору України як важливої складової соціального 
порядку; його елементи вже не будуть сприйматися фрагментарно, а всі частини 
утворюватимуть логіко-змістову цілісність. 

У третьому розділі – «Етнонаціональні процеси в сучасному релігійно-

політичному просторі України» – з огляду на міждисциплінарний характер 
дослідження проблем сучасного стану релігійно-політичного простору, 
досліджено основні форми, зміст, сутність та функцій релігійних та політичних 
організацій як суб‟єктів етнонаціонального процесу. 

У підрозділі 3.1 – «Релігійні та політичні організації як суб’єкти 

етнонаціонального процесу» – досліджено причини об‟єднання релігійних і 
політичних організацій у релігійно-політичний простір та доведено, що їх 
взаємодія передбачає свідому координацію власної мети та дій релігійних і 
політичних суб‟єктів, формування спільних завдань щодо формування та розвитку 
національної держави й політичної нації і тому завжди відрізняється за 
характером, відповідно до сфери діяльності, за формами та напрямами. 
Запропоновано релігійні й політичні суб‟єкти розглядати як організаторів 
етнонаціональних процесів, організаційні дії яких за певних обставин і призводять 
до утворення національних релігійних і політичних організацій. 

Організаційна складова властива всім формам діяльності релігійних та 
політичних суб‟єктів як самоорганізація власної діяльності і як організація 
етнополітичного процесу. Природа базового поняття організації та його 
використання під час дослідження релігійно-політичного простору в 
етнонаціональному процесі України розкрита на основі низки методологічних 
положень: невід‟ємною складовою організації релігійно-політичного простору 
української держави є процес взаємодії між його елементами, основу якого 
утворюють прямі та зворотні зв‟язки, рух певної інформації; поняття організації 
належить до категоріального ряду, що відображає динамічний стан системи 
(релігійно-політичного простору); організація релігійно-політичного простору в 
етнонаціональному процесі України передбачає розгляд структурних елементів як 
таких, що постійно змінюються та активно діють; організація відображає вплив 
цілого на структурні частини. 
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Організація релігійно-політичного простору в етнонаціональному процесі 
України проявляється як процес функціонування етносу і нації. У підрозділі 
обґрунтовано, що еволюція релігійно-політичного простору будь-якого 
суспільства відбувається декількома етапами, кожен з яких відрізняється 
особливостями взаємодії релігійних і політичних організацій як суб‟єктів 
етнонаціонального процесу. На історично першій стадії розвитку взаємодія набула 
форми співіснування релігійних і політичних організацій етносів, об‟єднаних 
лише територіально, та не передбачала формування сталих зв‟язків. Зв‟язки між 
окремими релігійними й політичними суб‟єктами виникали стихійно та 
спорадично і не мали вирішального значення в їх функціонуванні. Наступний етап 
у розвитку релігійно-політичного простору пов‟язаний із симбіозом релігійних і 
політичних організацій етносів – із взаємодією, що ґрунтується на суспільній 
взаємній вигоді від таких зв‟язків. Цей етап пов‟язаний із виникненням держав, 
утвердженням елементів рівності й залежності етносів, релігійних і політичних 
організацій як суб‟єктів етнонаціонального процесу. Цілісним релігійно-
політичний простір як система постає лише на третьому етапі свого розвитку, з 
виникненням нації та національної держави. Йому притаманна взаємодія 
релігійних і політичних суб‟єктів, що набуває форми синтезу, де мотиви 
діяльності суб‟єктів переорієнтовуються із забезпечення власних потреб на 
отримання влади та багатства, гонитва за якими стає головним об‟єднувальним 
засобом і джерелом суперечностей у межах національної держави. Тут взаємодія 
набуває різних форм (від вільної конкуренції до свідомо організованої співпраці) у 
міру того, як суспільство оволодіває більш досконалими способами розв‟язання 
релігійних, політичних, економічних та соціальних суперечностей і конфліктів. 

Отже, у розвитку релігійно-політичного простору чітко простежуються дві 
тенденції, що випливають з дії методологічного принципу суб‟єктності. Перша 
відображає посилення суспільної залежності релігійних і політичних суб‟єктів та 
пов‟язана з прогресивним розвитком етносів та націй. У літературі ця тенденція 
дістала назву розвитку політичної нації та національної держави. Друга тенденція 
характеризує етнонаціональний розвиток суспільства як зростання ролі релігійних 
і політичних суб‟єктів. На цьому підґрунті розвивається індивідуальність кожного 
суб‟єкта, багатогранність потреб та інтересів, що передбачає подальше 
розширення спектра їх взаємодії в суспільстві, а тому суттєво змінюються форми 
суспільної залежності релігійних і політичних організацій в етнонаціональній 
сфері. 

Таким чином, природа релігійних і політичних суб‟єктів розкрита з 
урахуванням двох рівнів (підходів) пізнання етнонаціонального процесу в Україні. 
Перший спрямований на характеристику релігійних і політичних суб‟єктів як 
структурних елементів етнонаціональної системи, виявлення різних рівнів їх 
розміщення в умовах, коли система перебуває у статичному стані. Це об‟єктивний 
погляд ззовні на виявлення закономірностей їх становлення та розвитку, на 
фактори, що впливають на певні риси релігійних і політичних суб‟єктів, на 
виявлення структурних зв‟язків, які дають змогу розкрити окремі їх 
характеристики. 

Другий рівень передбачає розгляд релігійних і політичних суб‟єктів у реально 
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функціонуючій та свідомо організованій етнонаціональній системі національної 
держави з позиції динамічних змін, що в ній відбуваються. Тут релігійні і 
політичні суб‟єкти різних рівнів виступають у ролі організаторів 
етнонаціонального процесу, а саме організації національної держави та політичної 
нації, і здійснюють певні організаційні дії. Крім цього, вони є носіями активних 
дій, джерелом рушійних сил цього процесу. 

У підрозділі 3.2 – «Типологічна характеристика організації релігійно-

політичних взаємодій в етнонаціональному процесі» – простежено особливості 
та встановлено типологічні характеристики організації релігійно-політичних 
взаємодій в етнонаціональному процесі як феномена, що виконує найважливішу 
адаптивно-захисну функцію в розвитку нації і держави в сучасну добу. Доведено 
важливість і необхідність ґрунтовного наукового вивчення специфіки впливу 
релігійного фактора, його співвідношення з іншими соціальними суб‟єктами, 
виявлено механізми включення груп віруючих, окремих осіб до соціальних 
процесів українського державотворення та до організації функціонування 
релігійних і політичних суб‟єктів, що стає чинником формування політичної нації 
в Україні. 

Відповідно, надано типологічну характеристику процесу організації релігійно-
політичних взаємодій в етнонаціональному процесі, що дало змогу уніфікувати 
низку сценаріїв, типологічних моделей та розглянути ймовірні схеми визначення 
доцільного рівня впливу релігійних і політичних суб‟єктів на формування 
політичної нації в Україні. Насамперед визначено основні параметри, які мають 
впливати на цю взаємодію. По-перше, відображено й установлено місце 
релігійних і політичних суб‟єктів у структурі релігійно-політичного простору в 
контексті розбудови національної держави та формування політичної нації. По-
друге, відображення у зазначеній моделі залежностей в організації процесу 
розбудови національної держави та формування політичної нації передбачає 
встановлення повної сукупності зв‟язків між усіма релігійними і політичним 
суб‟єктами етнонаціонального середовища. По-третє, власні мета і завдання 
релігійних і політичних суб‟єктів формуються не лише на основі переваг як 
певних благ відповідно до нагальності своїх потреб, але й з урахуванням інтересів 
інших релігійних і політичних суб‟єктів. По-четверте, принципи суб‟єктності 
означають, що діяльність релігійних і політичних суб‟єктів відбувається не як 
автономний прояв активності заради власного зиску, а у формі взаємодії релігії та 
політики на основі всієї сукупності суспільних зв‟язків з метою досягнення 
державної, національної, загальносуспільної мети. По-п‟яте, принцип суб‟єктності 
реалізує практичну орієнтованість релігієзнавства та теології і є кроком щодо 
подолання відокремленості теорії від практики. Принцип суб‟єктності 
застосовується під час розгляду реально функціонуючих (а не абстрактних) 
етнонаціональних процесів. По-шосте, принцип суб‟єктності і побудована на його 
основі модель релігійно-політичного простору держави дали змогу 
ідентифікувати релігійні й політичні суб‟єкти в конкретному етнонаціональному 
процесі, а також виявити особливості їх організаційної структури, основні форми 
та специфіку взаємодії.  

У підрозділі 3.3 – «Організація процесів функціонування релігійних і 
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політичних суб’єктів як чинник формування політичної нації в Україні» –
досліджено процеси регулювання взаємодії структурних елементів релігійно-
політичного простору в етнонаціональному становленні держави. При цьому 
увага була зосереджена на розкритті станів, умов, сил, що забезпечують перебіг 
будь-яких процесів, спрямованих на формування політичної нації в Україні. 

Виявлено тенденцію до зростання ролі та посилення впливу релігійних і 
політичних практик на формування політичної нації; окреслено механізми 
взаємодії основних сфер, первинного та вторинного рівнів функціонування 
релігійного і політичного організмів, характер розвитку, динаміку 
соціокультурних проявів. 

Для того, щоб процеси взаємодії релігійних і політичних суб‟єктів як чинник 
формування політичної нації в Україні набули соціологічного звучання, їх було 
вміщено до системи координат, «прив‟язано» до конкретики релігійної, 
політичної, соціальної, культурної та психологічної ситуації цієї взаємодії. У 
такий спосіб було визначено параметри взаємодії. Останні, з одного боку, мають 
«соціальний» характер у тому сенсі, що характеризують взаємодію релігійних і 
політичних суб‟єктів у площині «жорстких кількісних факторів» і зводяться до 
щільності контакту, його інтенсивності й екстенсивності, співвідношення сил 
релігійних і політичних суб‟єктів в етнонаціональному процесі (ступінь вияву і 
характер дій релігійних і політичних суб‟єктів щодо формування політичної нації, 
їх здатність до лобіювання «інтересів» своєї організації). 

Визначені параметри характеризують вихідну ситуацію взаємодії та практично 
створюють або не створюють об‟єктивний «запит» на взаємодію. Характеристики 
цих параметрів залежать від волі та, власне, якостей релігійних і політичних 
суб‟єктів взаємодії, через що їх правомірно відносити до категорії таких, які 
мають змінюватися з розгортанням процесу утворення політичної нації в Україні. 

З іншого боку, параметри взаємодії релігійних і політичних суб‟єктів мають 
«символічний» характер. Ці параметри характеризують взаємодію релігійних і 
політичних суб‟єктів з позиції «якісних» факторів. Це, зокрема, «ідеальний 
ресурс» (об‟єктивні можливості контрагентів щодо їх взаємодії один з одним і 
пов‟язані з ними теоретико-ідеологічні настанови, віровчення і догмати), 
«концептуальний ресурс» (ступінь розробленості й характер раціонально-
комунікативних засобів, наявних в арсеналі суб‟єктів взаємодії). 

У підрозділі обґрунтовано, що визначення суб‟єктної структури релігійно-
політичного простору передбачає відображення місця релігійних і політичних 
організацій, умов набуття ними статусу учасника етнонаціонального процесу. 
Суб‟єкти релігійної й політичної взаємодії в процесі формування української 
політичної нації позначені власною ідентичністю (персоніфікація). Вони 
набувають як індивідуальних, так і колективних форм – різноманітних релігійних 
і політичних організацій та установ. Детальний аналіз цих форм відкриває шлях 
до розкриття змісту взаємодії релігійних і політичних суб‟єктів у процесі 
формування політичної нації та їх класифікації, встановлення тенденцій розвитку 
їх структурної будови та участі у формуванні політичної нації в Україні. 

Дисертація завершується четвертим розділом – «Міжконфесійні відносини в 

контексті сучасних соціально-політичних процесів в Україні: актуальні 
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практичні аспекти». У ньому проведено аналіз дійсного і належного в 
міжконфесійних відносинах у контексті сучасних соціально-політичних процесів 
в Україні. Функціональний аналіз доповнюється інституціональним, що виявляє 
структури, «інститути», які виконують окремі функції. Апробація гіпотези 
інституціональних матриць релігійно-політичного простору України полягає в 
пошуку й обґрунтуванні фундаментальних положень, що можуть відіграти роль 
об‟єднувального центра широкого кола проблем релігієзнавства та 
інституціоналізму. Зокрема, при розгляді взаємодії релігії й політики в процесі 
українського державотворення обґрунтовується необхідність переходу від 
методології класичної загальнонаукової парадигми до принципів синергетичного 
аналізу, використання підходів просторового та інституціонального дослідження.  

У підрозділі 4.1 – «Релігійно-політичний простір як соціальний інститут» – 
розглянуто особливості релігійно-політичного простору як соціального інституту, 
що може слугувати базисом для розробки структури інституціональної матриці 
релігійно-політичної мотивації: виявлення особливостей різних версій сучасного 
інституціоналізму відносно ознак і функцій релігійно-політичного простору як 
соціального інституту, визначення його властивостей як соціального інституту, 
декларативної і реальної значущості обґрунтування на цій основі його соціальних 
спеціалізованих функцій. 

Простежуючи ознаки релігійно-політичного простору як соціального інституту, 
було визначено основні з-поміж них. 1. Виокремлення певного кола суб‟єктів, які 
в процесі взаємодії релігії й політики вступають у соціальні відносини із чітко 
прописаною та регламентованою їх роллю. Релігія як соціальний інститут постає 
певною сукупністю релігійних статусів і ролей, що характеризуються 
диференційованою структурою. Кожна статусна група (клір і миряни) має 
особливі права й обов‟язки, на основі яких відбувається виконання низки функцій. 
Політичні організації як статуси і ролі мають політичні завдання, спрямовані на 
встановлення і підтримування певної форми політичної влади. 2. Організація 
релігійно-політичного простору являє собою історично сформований тип 
організації, у межах якої на основі віри та довіри реалізується низка явних і 
латентних функцій, сукупність яких складає те, що прийнято називати 
«соціальною роллю релігії» та «роллю політичної системи суспільства». 3. 
Наявність специфічних соціальних норм, які регулюють процес взаємодії релігії й 
політики, що являє собою систему двох взаємопов‟язаних рівнів. На першому 
рівні соціальний інститут існує як ціннісно-нормативна модель, що включає в себе 
сукупність вірувань, символів, приписів, уявлень, які належать до широкого кола 
явищ і предметів – як профанних, так і сакральних. На другому рівні соціальний 
інститут існує як модель поведінки, яка задана релігійними і політико-
ідеологічними нормами і регулюється за допомогою релігійних і політичних 
організацій. 4. Релігійно-політичний простір як соціальний інститут розвивається, 
еволюціонує разом з усім суспільством. Причому в процесі змін та реагування на 
зовнішні й внутрішні загрози та виклики цей простір як соціальна система стає все 
більш складним й адаптивним. 5. Релігійно-політичний простір як соціальний 
інститут має складну внутрішню структуру. У цій структурі наявне поєднання 
ієрархічного та мережевого принципу організації. 6. Функції підсистем релігійно-
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політичного простору не завжди виводяться з функцій цілого соціального 
інституту, хоча багато в чому їх діяльність визначається цими функціями. Так 
загальною для всіх складових релігійно-політичного простору є регулятивна 
функція, при цьому її частини, наприклад різні соціально-правові інститути, 
можуть мати і власні функції. 7. Наявність соціально значущих функцій інституту. 

Отже, проведений у даному підрозділі роботи теоретико-методологічний аналіз 
дав змогу сформулювати авторське визначення поняття «релігійно-політичний 
простір як соціальний інститут» – це свідомо створені центрами (державою та 
ринком) умови для соціальної взаємодії релігійних та політичних суб‟єктів у 
відповідних сферах (підсистемах) релігійно-політичної системи, які передбачають 
забезпечення її цілісності, формування мотивів та стимулів активності, 
узгодження спільних завдань та упорядкування дій щодо їх реалізації. Інакше 
кажучи, це система, породжена соціальними потребами. Ці потреби відображені у 
функціях, у тій ролі, яку такий інститут відіграє в суспільстві. Соціальні інститути 
мають функції двох типів: по-перше, загальні для всіх інститутів; по-друге, 
внутрішні, або спеціалізовані, функції. Останні відрізняють інститут релігійно-
політичного простору від усіх інших інститутів. 

У підрозділі 4.2 – «Інституціональне середовище міжконфесійних відносин: 

загальна характеристика та рівні його регулювання» – здійснено розробку та 
апробацію інструментарію оцінки інституціонального середовища 
міжконфесійних відносин. 

Висвітлено відомі методи оцінювання інституціонального середовища 
міжконфесійних відносин: подано основні характеристики (щільність, ієрархічна 
структура та організація); встановлено підстави для виокремлення 
інституціонального зовнішнього середовища, середовища найближчого оточення 
та внутрішнього середовища; визначено функціональні відмінності впливу 
вказаних середовищ на діяльність церковних організацій через власну систему 
інститутів та систему загального інституціонального середовища суспільства. 

Сформульовано вимоги до ідеального інституціонального середовища та 
організації релігійно-політичного простору України: спрямованість на досягнення 
бажаних результатів відповідно до панівної суспільної та релігійних ідеологій, 
представлених неформальними (ціннісними) інститутами макрорівня; створення 
ефективного інституціонального механізму регулювання конфесійного життя в 
різноманітті його течій; забезпечення щільності інституціонального середовища 
міжконфесійних відносин, що зумовлює достатню силу регулятивної дії щодо 

реалізації принципів свободи совісті та свободи релігії (при цьому низька 
щільність на верхніх рівнях середовища конфесійного діалогу має бути 
компенсована інститутами мікрорівня), інформаційна доступність для суб‟єктів 
релігійної мережі України як учасників трансакцій на всіх інституціональних 
рівнях; достатня простота, однозначність законів, норм і службових інструкцій та 
гарантування захисту від розмивання формальних інститутів як умова їх 
розуміння більшістю членів суспільства, суб‟єктами релігійного та 
постсекулярного діалогу; адаптивність інституціональних середовищ нижчого 
рівня до змін інституціональних середовищ більш високого рівня. 

Таким чином, облік суб‟єктів міжконфесійного та постсекулярного діалогу 
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інституціонального середовища, в якому реалізується їх діяльність, має 
принципове значення як для вироблення стратегії вдосконалення державного 
регулювання сучасної релігійної політики, так і для формування умов, що 
забезпечують реалізацію вибраної стратегії. 

У підрозділі 4.3 – «Вибір та обґрунтування комплексу показників якості 

релігійно-політичного простору як цілісної соціальної реальності» – 
викладено основні параметри ефективних варіантів побудови соціальної матриці 
релігійно-політичної мотивації діяльності церков і релігійних організацій в 
Україні: визначено інструментарій та обґрунтовано специфіку матричного підходу 
до дослідження релігійно-політичного простору як цілісної соціальної реальності, 
яка включає в себе пошук ідентичності, приблизну структуру (модель) нового 
архетипу; виявлено особливості конфесійної риторики в Україні, на основі яких 
побудовано загальне «дерево цілей» релігійних структур та спроектовано 
абстрактну модель міжконфесійних відносин суспільства як соціальну матрицю. 

Дослідження взаємодій усередині системи «релігійно-політичний простір» 
здійснено і з боку взаємодії релігії й політики, і з боку міжконфесійних відносин. 
Логіка такого підходу випливає з діалектичної єдності субстанціональної системи 
і об‟єкта соціальної реальності. Інакше кажучи, йдеться про матричний характер 
уявлення субстанціальності соціальної реальності та інституціональної матриці як 
можливої абстрактної моделі міжконфесійних відносин у суспільстві. 
Застосування такого підходу здійснено в наступній послідовності: 1) модель 
релігійно-політичного простору як соціальної матриці цілісності; 2) абстрактна 
модель міжконфесійних відносин суспільства як матриця. 

Аналіз особливостей конфесійної риторики України, визначення загального 
«дерева цілей» релігійних структур дають змогу розв‟язати проблему практичного 
характеру – подолати суперечності між інтенсивною діяльністю багатьох 
соціальних і релігійних інститутів та їх нездатністю реалізувати ті соціальні 
функції, які на них покладені суспільством, правовими розпорядженнями і 
соціальними очікуваннями. Найбільш адекватним є системно-аналітичний 
(інтегральний) підхід, в основу якого покладено формування варіантів на підставі 
морфологічного аналізу релігійного простору, який включає чотири рівні – 
морфологічний простір, морфологічну відстань, морфологічну околицю та 
поверхню морфооколиці міжконфесійних відносин. На основі уявлень про базові і 
локальні сфери морфологічного простору міжконфесійних відносин, які мають 
певні структурні властивості, було запропоновано абстрактну модель 
міжконфесійних відносин суспільства як матрицю. 

Таким чином, формування моделі міжконфесійних відносин у контексті 
сучасних соціально-політичних процесів України, по суті, є не що інше як 
продовження функціонального описування релігійно-політичного простору – 
визначення його поведінки, його можливостей і відносин із зовнішнім соціальним 
середовищем. Особливо гостро стоїть питання щодо створення моделі, яка описує 
конфліктну ситуацію за критерієм ефективності діяльності релігійних організацій 
та релігійних суб‟єктів. Розвиваються методи моделювання на основі 
використання ситуаційного регулювання релігійно-політичного простору 
України. 
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Для з‟ясування функціонального навантаження матриці, що відображає 
сфери/сегменти діяльності та категорії релігійних суб‟єктів, використовується 
система маркерів (тегів), що дає змогу розпізнати потреби конкретних цільових 
аудиторій та вибудувати матрицю результатів міжконфесійних взаємодій у 
контексті формування політичної нації. 

Умови й етапи інституціоналізації релігійно-політичного простору України 
безпосередньо пов‟язані з процесами трансформації українського суспільства та 
спираються на позиції сферно-інституціонального і діяльнісно-структурного 
підходів. Традиційні наукові підходи, які використовуються в релігієзнавстві, що 
базуються на лінійних принципах розгляду релігійної сфери, не здатні повною 
мірою пояснити трансформації суспільства та релігійно-політичного простору 
України. Саме тому запропоновано використання в релігієзнавстві методу 
побудови інституціональної матриці. 

У підрозділі 4.4 – «Гармонізація міжконфесійних відносин у просторі 

інституціональних матриць у контексті українського державотворення» – на 
основі характеристик параметрів базових інститутів інституціональної перехідної 
Z - матриці було запропоновано розробку аргументованої пояснювальної схеми 
процесів трансформації суспільства та релігійно-політичного простору України, а 
саме: 1) доведена можливість використання методу побудови інституціональної 
матриці в релігієзнавстві; 2) упроваджено проектне моделювання взаємовідносин 
головних суб‟єктів соціальної держави в системному просторі інституціональних 
матриць; 3) розширено проектування нових меж гармонізації міжконфесійних 
відносин релігійних суб‟єктів на основі модифікації базових інститутів 
суспільства в контексті українського державотворення. 

У пропонованій праці автор виходила з того, що на основі характеристик 
параметрів інституціональної перехідної Z-матриці можлива розробка 
аргументованої пояснювальної схеми процесів трансформації суспільства та 
релігійно-політичного простору України. Відповідно, розкрито сутність і роль 
основних і комплементарних інститутів у процесах функціонування і розвитку 
релігійно-політичного простору, а саме: доведено можливість використання 
методу побудови інституціональної матриці в релігієзнавстві; здійснено 
моделювання взаємовідносин головних суб‟єктів соціальної держави у 
системному просторі інституціональних матриць; викладено нові, розроблені 
автором, підходи до проектування та побудови системи гармонізації 
міжконфесійних відносин релігійних суб‟єктів на основі критеріїв якості, в тому 
числі у факторному просторі модифікації базових інститутів суспільства у 
контексті українського державотворення. 

Нові наукові та практичні результати, отримані в дисертації, можуть бути 
використані в процесі формування державної політики та публічного регулювання 
релігійно-політичного простору. Особливість дослідження полягає в 
безпосередньому виході на практику, інтегруванні в базових соціальних та 
комплементарних релігійних й політичних інститутах усіх характеристик 
взаємодії релігійної і політичної систем. Запропоноване в дисертації поєднання 
пізнавальної та предметно-перетворювальної діяльності можна розглядати як 
розвиток ідеї матричного синтезу щодо релігійно-політичного простору як 
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соціального інституту. Інституціональна Z-матриця перехідного суспільства 
розглядається як стійкий комплекс інститутів найважливіших сфер соціальної 
системи (економічної, політичної та ідеологічної) і комплементарних релігійних 
інститутів, що містить у собі генетичну інформацію, яка забезпечує відтворення 
суспільств відповідного типу. Самовідтворення, збереження і реалізація 
інформації в процесі еволюції нових інституціональних форм, тобто створення 
основи міжконфесійних відносин, забезпечується взаємодією базових і 
додаткових інститутів. При цьому матриця базових інститутів утворює генетичну 
основу. Кожен з базових інститутів суспільства взаємодіє з певним 
комплементарним релігійним інститутом, який виконує ту ж функцію в 
альтернативній інституціональній формі, і, як домінантний чинник, «накладає» на 
нього свої інформацію і характер. А визначення специфіки, змісту домінуючої в 
суспільстві інституціональної матриці, як і механізму взаємодії базових і 
комплементарних інститутів, дозволяє свідомо здійснювати інституціональну 
розбудову релігійно-політичного простору України. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено і розв‟язано важливу науково-
прикладну проблему, що полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні 
засад становлення та розвитку релігійно-політичного простору держави, 
гармонізації взаємодії релігії й політики в процесі українського державотворення 
на основі модернізації суспільних відносин у контексті синергетичної та 
інституціональної парадигм. Використання методологічних засад 
інституціоналізму дало змогу отримати в процесі дослідження наукові результати, 
які конкретизуються запровадженням інституціональних матриць щодо 
обґрунтування механізму модифікації базових і комплементарних інститутів у 
пошуку міжконфесійного партнерського діалогу в процесі формування політичної 
нації в Україні. 

У межах цієї проблеми є підстави сформулювати висновки, які мають 
концептуальний характер та науково-практичне спрямування. 

1. Узагальнюючи теоретичні дослідження процесу становлення та розвитку 
взаємодії релігії та політики в культурно-історичному і державно-правовому 
аспекті концептуалізації, встановлено, що принцип загального зв‟язку забезпечує 
можливість виявлення загальних властивостей релігії та політики, що виникають 
унаслідок відносин, зв‟язків і взаємодій як явищ дійсності. 

З‟ясовано, що категорія «взаємодія» є методологічним засобом пізнання і 
однією із основ формування та розвитку теорії функціонування релігії в 
соціально-політичних процесах сучасної України. Зміст категорії «відношення» є 
засадою щодо виявлення ступеня активності, ступеня інтенсивності впливу релігії 
на політику та навпаки. Методологічну значущість категорії «зв‟язок» складає 
можливість виділити зі всієї маси явищ релігії та політики закономірні зв‟язки, які 
впливають на всі ситуації їх існування. У цьому сенсі велике методологічне 
значення відіграє категорія «тенденція», яка дає змогу бачити функціонування і 
взаємодію релігії та політики. 

Сучасні погляди зруйнували уявлення про взаємодію релігії та політики як про 
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статичне скупчення впорядкованих об‟єктів. Закономірні зв‟язки між релігією і 
політикою дають змогу відстежити їх подібність і відмінність. Подальше 
наповнення конкретним змістом процесу їх взаємодії вимагає розкриття загальних 
властивостей релігії та політики, що відрізняються за своїми внутрішніми і 
зовнішніми ознаками, дають змогу розкрити рівень розуміння загальних 
властивостей, рис, ознак релігії та політики, сприяють глибшому уявленню про їх 
єдність і загальність (тотожність). 

Порівняння якостей релігії та політики, що взаємодіють між собою, призводить 
не тільки до виявлення відмінностей, а й до відстеження, що у них є спільного. 
Головним критерієм тут є розвиток релігійних і політичних суб‟єктів, розширення 
кола свобод для прояву активності кожного, що неминуче виражає стійку лінію 
проявлення релігії та політики в середовищі. Надання повної характеристики 
(характер явища) здійснено через розкриття природи релігії та природи політики. 

Отже, на підставі порівняльного аналізу було простежено поєднання двох 
різнорідних явищ в єдиний соціальний простір, який є найбільш оптимальним для 
конкретних умов українського державотворення. 

2. Уточнено та розвинуто понятійно-категоріальну базу досліджуваної 
проблеми (до якої передовсім належать такі поняття, як «простір», «релігійно-
політичний простір», «релігійно-політичний простір як соціальний інститут», 
«інституціональне середовище міжконфесійних відносин», «матриця релігійно-
політичного простору» та «інституціональна матриця гармонізації 
міжконфесійних відносин у контексті українського державотворення») шляхом 
включення нових ознак до дефініцій, розширення їх кількісного складу, розкриття 
значень, функцій і сфер застосування у релігієзнавстві. 

Здійснено логічне й семантичне розмежування понять «простір» і «релігійно-
політичний простір». Доведено, що поняття «простір» є родовим, яке встановлює 
через послідовні логічні операції причинно-наслідкові залежності та є засобом і 
критерієм методологічного підходу у дослідженні складних процесів взаємодії 
релігії й політики; поняття «простір» означає категорію, що відображає увесь 
спектр можливостей розвитку даної системи на багатьох рівнях, здатність системи 
до самоорганізації, існування в певному просторі та часі. Воно передбачає відмову 
від обмеження досліджень сферою взаємозалежності дій (стимул–реакція) і 
ураховує взаємозалежність кожної складової цього процесу від стану (та 
постійних змін протягом кожної одиниці часу) інших частин. Простір виступає 
особливою формою взаємодії релігії та політики. Поняття «простір» дає змогу 
розкрити не лише зміст процесу взаємодії релігії та політики, але й показати 
природу його самоорганізації. Тому ідейна спрямованість головної мети 
релігійно-політичного простору розкривається через поняття функціонування і 
методологічно спирається на теорію простору та особливості її застосування при 
аналізуванні процесів взаємодії релігії та політики в українському 
державотворенні. 

Категорія «релігійно-політичний простір» має філософсько-соціологічний 
статус і використовується в релігієзнавстві для аналізу всієї сукупності змістових 
елементів, які його складають, та відображає функціональний аспект знання про 
взаємодію релігії та політики у процесі українського державотворення в системі 
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соціально-практичної діяльності. В її основі лежить оцінка умов, визнаних 
релігійними й політичними суб‟єктами значимими для подальшої життєдіяльності 
і які розкривають характер існування та функціонування значень, спрямованих 
«всередину» сфери духовного виробництва. Опредмечування значущості 
відбувається за конкретних умов у способи та форми, що детермінують ці 
суб‟єкти суспільної діяльності. 

Запропоновано авторське визначення поняття «релігійно-політичний простір», 
під яким слід розуміти категорію, що відображає процеси взаємодії релігійних і 
політичних суб‟єктів, формування цілісного інституціонального середовища, що 
проявляється у змінах, характері, обсягах, способах, методах узгодження та 
формах конкуренції для забезпечення умов реалізації власних завдань і функцій у 
суспільних сферах життєдіяльності. 

Найзагальнішим принципом, ідеєю розробки концепції релігійно-політичного 
простору держави є уявлення про нього як цілісну, поліструктурну, інтегративну, 
відкриту (незавершену), динамічну, доцільну, зовнішньо- та 
внутрішньодетерміновану систему, здатну до саморозвитку. Елементам релігійно-
політичного простору держави притаманні такі системні ознаки, як цілісність, 
інтегративність, відкритість (зв‟язок із середовищем), еволюційність та 
ієрархічність. Діалектична взаємодія, взаємопроникнення елементів релігійно-
політичного простору держави є фактором підсилення злагодженості 
функціонування та подальшого розвитку даної системи як цілого. Якість 
релігійно-політичного простору держави визначається як елементами, так і її 
еволюційною структурою. 

Структура релігійно-політичного простору держави зберігає впорядкованість 
елементів і є проявом самоорганізації, де в нелінійній сфері потенційно існує 
спектр та приховане поле шляхів розвитку. 

3. Обґрунтовано, що багатоманітні взаємовідносини елементів релігійно-
політичного простору можуть бути зведені до основних типів організації, якими є: 
просторове чи механічне сусідство (від нестійкого чи випадкового поєднання двох 
або більше елементів до механічного зчеплення елементів у межах однієї 
структурної єдності); асоціація під впливом зовнішнього фактора; причинна чи 
функціональна інтеграція; внутрішня чи логіко-змістова єдність. Логіко-змістова 
інтеграція являє собою вищий ступінь інтеграції, який притаманний релігійно-
політичному простору, елементи якого вже не сприймаються фрагментарно, бо всі 
частини утворюють логіко-змістову цілісність. У дослідженні обґрунтована роль 
релігійної і політичної ідеології, з‟ясовано зміст ідеї як фактора логіко-змістової 
інтеграції релігійно-політичного простору України. 

Сучасна ідеологічна ситуація в Україні характеризується багатоаспектною 
ідеологічною дезінтеграцією за істотними й неістотними критеріями. Ідеологія 
загальнодемократичної спрямованості – це радше певна сумарна величина, що 
включає в себе сильну конкуренцію цілої низки класичних ідеологій (соціал-
демократичної, християнсько-демократичної, ліберальної, консервативної тощо) 
чи національно-патріотичних ідеологій. Релігійні й політичні ідеології здатні 
виконувати синтезуючу, інтегруючу роль у процесі віднаходження нових 
орієнтирів для розвитку суспільства. 
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Центральною проблемою українського державотворення є проблема 
консолідації нації, пошуку спільного принципу життєдіяльності, економічних, 
соціальних, політичних і духовних засад співпраці кожного з усіма для загального 
прогресу. Така ідея за своїм змістом повинна бути інтегративною – синтезувати 
кращі досягнення релігійних і політичних суб‟єктів, течій вітчизняної й 
зарубіжної релігійно-політичної думки, позитивний досвід державотворення 
різних народів. 

Джерела формування та конституювання релігійно-політичного простору 
належать до релігійних і політичних ідей. Змістовно й функціонально таким 
засобом логіко-змістової інтеграції релігійно-політичного простору мають бути 
віра і довіра. Дані категорії можуть виступати водночас й ідеологією соціального 
самоствердження, й ідеологією розвитку громадянського суспільства та 
самореалізації особистості як самоцінності. Кожен народ, кожна нація, кожна 
держава, щоб зберегти себе, повинні мати свою ідеологію, тобто сукупність ідей, 
мети, завдань, ідеалів, які б виражали глибинні основи їхнього життя і корінні 
інтереси, інтегруючи народ і державу, поєднуючи загальнолюдські та національні 
цінності. 

Для прискорення процесу ідеологічної і світоглядної переорієнтації населення 
потрібна нова ідея, яка б надавала привабливості змістові змін, що тривають у 
суспільстві, роз‟яснювала і схвалювала б їх, розкриваючи зв‟язок із 
національними та загальнолюдськими цінностями. За допомогою нової 
конструктивної, інтегративної ідеї, що є у кожної нації, забезпечується релігійне і 
політичне об‟єднання віруючого і громадянина. Відбувається комунікація 
інтересів та ідей, оскільки інтерес – це те, що ми бажаємо для себе, а релігійна і 
політична ідея – те, що вважаємо важливим, суттєвим для всіх. 

Доведено, що існує потенційна здатність «ідеального ресурсу» релігії та 
політики легітимізувати змістові смисли культури-контрагента в контексті свого 
смислового наповнення. Від того, якою мірою і в якій якості відображено 
характер концептів «віра», «довіра» у «символічному універсумі» релігійно-
політичного простору, залежить здатність кожного суб‟єкта до діалогу та прояву 
тієї чи іншої форми взаємодії. Ця характеристика є «реактивною», оскільки 
відображає специфіку кожного релігійного і політичного суб‟єкта, а головне – 
слугує фактором логіко-змістового поєднання елементів їх простору. Водночас 
«ідеальний ресурс» можна визначити як комплементарність світосприйняття 
релігії та політики на рівні їх переважних стереотипів та ідеалів. 

З‟ясовано, що досвід взаємодії релігії та політики свідчить про наявність певних 
спільних позицій у полі соціальної діяльності, що в теорії дає змогу говорити про 
певну гармонійність політико-конфесійної взаємодії. Зміст концепту «віра» в 
процесі логіко-змістової єдності релігійно-політичного простору є загальним 
знаменником, що слугує головним сенсом сакрального ставлення до Бога 
(Абсолюту) або ідеї Бога, віри в Нього, до конфесійних та національних цінностей 
тощо. Іншою за сутністю, але подібною за функцією є реалізація логіко-змістового 
методу упорядкування релігійно-політичного простору через концепт «довіра». 
Елементом упорядкування слугує тотожність сенсу й логіка об‟єднання, що 
перетворює усі ці «ідеальні ресурси» на стійкі форми та зразки ставлення до 
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«світу» взагалі як символу світської культури. 
4. Визначено, що незалежно від початкових умов, діяльність релігійних та 

політичних організацій як суб‟єктів етнонаціонального процесу є культурно-
ідеологічним чинником, що визначає структуру і змістовну наповненість та, 
відповідно, функціональну спроможність і практичну ефективність їх участі в 
процесі формування політичної нації в Україні. 

Обґрунтовано, що на шляху усвідомлення нацією самої себе, сенсу свого 
існування, своїх національно-державних, соціально-економічних, релігійних, 
політичних потреб та інтересів, цінностей та ідеалів, взаємодія релігії та політики 
в остаточному підсумку переходить у стан, що визначається властивостями 
релігійно-політичного простору та духовністю особистості (контрольними 
параметрами). Якщо ці властивості не змінюються, соціальна система може 
перебувати в певному стані як завгодно довго. Другим типом процесу може бути 
зміна контрольних параметрів. Духовна система релігійно-політичного простору 
буде дрейфувати уздовж атрактора, що матиме інші значення контрольних 
параметрів, але з тими ж якісними властивостями. Аналогічний процес буде 
спостерігатися при зміні властивостей інституціонального середовища. І третій 
тип, коли унаслідок такого дрейфу система підходить до точки біфуркації, коли 
старий режим стає хитким. Типологічна характеристика організації релігійно-
політичних взаємодій в етнонаціональному процесі, що подана в дисертації, 
розкриває вплив релігійних та політичних організацій як суб‟єктів 
етнонаціонального процесу на здатність соціальної системи до самоорганізації в 
процесі формування політичної нації. Якщо можливі нові атрактори, то вибір 
конкретного є випадковим, старий горизонт подій змінюється на новий. Причому 
зміна контрольних параметрів просто підводить релігійно-політичний простір до 
точки переходу, а сама структура атрактора стає його характерною властивістю. У 
цьому сенсі якісні властивості нового стану, що виникає, не нав‟язуються ззовні, 
тобто в системі відбувається самоорганізація. 

Таким чином, аналіз організації релігійно-політичних взаємодій в 
етнонаціональному процесі та мети релігійних і політичних суб‟єктів дозволяє: 
1) відобразити і встановити місце релігійних і політичних суб‟єктів у структурі 
релігійно-політичного простору, в організації розбудови національної держави та 
формуванні політичної нації; 2) встановити усю сукупність зв‟язків між усіма 
релігійними і політичним суб‟єктами в етнонаціональному процесі, їх характер 
(еквівалентність, нерівноправність, співробітництво тощо), форми (ієрархічні, 
мережеві), детермінованість, стохастичність або хаотичність; наявність (або 
відсутність) політичної нації; 3) реалізувати практичну орієнтованість 
релігієзнавства та теології на подолання відокремленості теорії від практики; 
4) розглянути реально функціонуючі (а не абстрактні) етнонаціональні процеси; 
5) розкрити свідому організацію взаємодії між релігійними і політичними 
організаціями, спрямовану на досягнення спільних та індивідуальних цілей. 

Отже, принцип суб‟єктності входить до категоріального ряду, що відображає 
організаційний аспект релігійно-політичного простору (як системи) – організацію 
процесів функціонування релігійних і політичних суб‟єктів як чинника 
формування політичної нації в Україні, динамізм його функціонування та 
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розвитку. Дане положення актуалізує проблему діагностування стану релігійно-
політичного простору. 

5. Розроблено модель інституціоналізації головних релігійних і політичних 
суб‟єктів держави в контексті їх синергетичної взаємодії, що базується на 
інституціональній матриці перехідного суспільства та дає підстави виокремити 
три базових інститути (економіка, політика, ідеологія) та параметри 
комплементарних  релігійних інститутів. Кожен із цих інститутів здійснює свої 
функції у межах релігійно-політичного простору. 

Встановлено, що релігійно-політичний простір має ознаки соціального 
інституту, найбільш дієвого за наявністю ресурсів та ступенем впливу, а саме: а) 
виокремлення певного кола суб‟єктів, які в процесі взаємодії релігії й політики 
вступають у соціальні відносини із чітко прописаною та регламентованою їх 
роллю; б) певна його організація; в) наявність специфічних соціальних норм, що 
регулюють процес взаємодії релігії й політики; г) одночасний розвиток з усім 
суспільством; д) складна внутрішня структура; ж) функції підсистем релігійно-
політичного простору не завжди виводяться з функцій цілого соціального 
інституту; з) наявність соціально значущих функцій інституту. 
    Релігійно-політичний   простір   як  соціальний  інститут  є   сукупністю   умов, 
свідомо  створених  центром  (державою  та  ринком)  для  розгортання   процесу 
соціальної  взаємодії  релігійних  і  політичних   суб’єктів  у  відповідних  сферах 
(підсистемах)   релігійно-політичної   системи,   що  передбачає  забезпечення   її 
цілісності,  формування  мотивів  та  стимулів  активності,  узгодження  спільних 
завдань  та  упорядкування  дій  щодо  їх  досягнення. 

Будучи динамічним феноменом, релігійно-політичний простір не можливий без 
процесу інституціоналізації. Під інституціоналізацією релігійно-політичного 
простору розуміємо процес розвитку й формування, установлення і легітимації 
конкретних релігійних та політичних організацій і установ, соціальних груп, 
моделей соціальних дій і поведінки та впорядкування інституціональних форм, 
базовими елементами яких є ціннісно-нормативні конструкти і стандарти, статуси 
і ролі як засоби задоволення потреб суспільства (збереження, функціонування і 
прогресивний саморозвиток) через протистояння ризикам, загрозам, викликам у 
релігійній і політичних сферах. 

Тому визначення релігійно-політичного простору як соціального інституту дає 
змогу відобразити усі суспільні форми (інституції), що є каналами активності 
релігійних і політичних суб‟єктів у процесі формування політичної нації, всі 
аспекти взаємодії релігії та політики в наявних умовах та в перспективі. 

6. Обґрунтовано, що важливою складовою системного аналізу релігійно-
політичного простору держави є дослідження функціонування та розвитку 
інституціонального середовища міжконфесійних відносин. Вони відображають 
складні процеси руху його елементів, пізнання яких дає змогу глибше розкрити 
природу релігійних систем. На основі закономірностей міжконфесійної взаємодії, 
її динамічного руху сформульовано та вводиться в науковий обіг низка понять, 
показників, що доповнюють її характеристику в новому ракурсі, а саме: 
«інституціональне середовище міжконфесійних відносин», «релігійний інститут». 

Можна стверджувати, що сутність релігійних інститутів пов‟язана з 
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відображенням релігійних умов, необхідних для розгортання процесів 
міжконфесійної взаємодії на різних рівнях релігійно-політичного простору країни, 
в тому числі й на рівні українського державотворення. На кожному з них процес 
взаємодії має різні умови свого перебігу. Відтак, було охарактеризовано базові 
соціальні та комплементарні релігійні інститути, що утворюють інституціональне 
середовище міжконфесійних відносин, середовище взаємодії релігійних суб‟єктів 
у різних підсистемах духовної сфери суспільства. Указуючи на рівневі відмінності 
між релігійними інститутами, наголошено на єдності, взаємозв‟язках, що 
обумовлюються цілісністю релігійно-політичного простору. 

Закцентовано: динамізм релігійно-політичного простору передбачає постійні 
зміни релігійних суб‟єктів, що потребує створення адекватних умов для їх 
взаємодії. Отже, релігійні інститути перебувають у процесі постійного 
удосконалення через зміни певних інституцій. Практично це набуває форми 
удосконалення нормативної бази, формування традицій, моральних правил та 
релігійної культури. 

Основними характеристиками інституціонального середовища є щільність, 
ієрархічна структура та організація. Умови, що інтегруються в релігійних 
інститутах, свідомо формуються суспільством, церквами, виходячи з мети, 
завдань та наявних для їх реалізації можливостей. Релігійні інститути 
відображають також й інші чинники (діалог, толерантність, суперечки, конфлікт, 
руйнація тощо) міжконфесійних процесів і безпосередньо стають об‟єктом 
практичної діяльності. Емерджентність релігійних інститутів, здатність їх 
відобразити всі аспекти функціонування релігійних систем дозволяють вбачати в 
понятті «релігійний інститут» інтеграцію ключових характеристик цього процесу 
міжконфесійної взаємодії. Тому саме поняття пропонується розглядати як базову 
категорію науки, яка досліджує релігію з позицій динамізму – «інституціональне 
релігієзнавство». 

7. Відзначено, що одним з основних завдань щодо обґрунтування комплексу 
показників якості релігійно-політичного простору є проведення аналізу варіантів 
його структури на основі матричної теорії. Досліджено процедуру вибору 
варіантів алгоритмів системного проектування раціональної структури релігійно-
політичного простору та функціонування системи в цілому. Зазначено, що 
структура характеризується діалектичними взаємовідносинами між її елементами, 
групами релігійних і політичних інститутів. Склад підсистем, що входять до тієї 
або іншої системи, зазвичай, цілком визначений, призначений для розв‟язання 
цілком конкретних завдань в інтересах реалізації загальної місії в цілому. Але для 
розв‟язання завдань, які стоять перед релігійно-політичним простором у процесі 
українського державотворення, можуть бути використані різні варіанти 
функціональних комплексів як за відмінними принципами побудови, так і з 
погляду реалізації соціальної мотивації. Отже, структура релігійно-політичного 
простору визначається варіантами функціональних комплексів і засобами їх 
реалізації з урахуванням зовнішніх і внутрішніх зв‟язків між релігійними 
суб‟єктами. Передовсім це стосується алгоритмів функціонування релігійно-
політичного простору, елементи якого входять до морфологічного блоку 
складових структури релігійного простору і матриці. Так само важливими у 
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формуванні політичної нації є діяльність окремих підсистем релігійного простору 
та відповідність між принципово можливими їх варіантами і типами функцій, які 
вони реалізують. 

Завдання визначення раціональної структури релігійно-політичного простору 
передбачає вибір раціональних варіантів його функціональних комплексів, 
інституціональних засобів їх реалізації з урахуванням певних зв‟язків. Звідси 
випливає одна з вимог до методу системного проектування релігійно-політичного 
простору. Ця вимога полягає в тому, що при визначенні оптимальної системи 
одночасно повинна бути визначена і його раціональна структура. Проводячи 
дискретну оптимізацію релігійно-політичного простору, це завдання має бути 
враховане при складанні морфологічних блоків. Морфологічні блоки і матриця 
повинні вибудовуватися так, аби кожному сформованому варіанту системи 
відповідала цілком певна структура. 

Обґрунтування комплексу показників якості й специфіка матричної теорії у 
процесі дослідження релігійно-політичного простору дозволяє визначити його 
структуру, перевірити правильність символіки, що в нього закладена, схему 
опрацювання алгоритмів та їх функціонування; а послідовне використання 
матричного підходу – скласти матрицю результатів міжконфесійних взаємодій у 
контексті формування політичної нації. 

8. Запропоновано методи компаративного аналізу Х-, Y- та Z-матриць базових 
інститутів суспільства на основі типологічного порівняння функцій релігійних 
суб‟єктів, здійснено опрацювання перехідної моделі соціальної держави та 
визначено умови інституалізації нових соціальних відносин у період інноваційних 
перетворень. Розроблено перехідну модель трансформації суспільства, що 
базується на перехідному типі інституціональної матриці (Z-матриця). Виявлено 
причини і фактори ускладнення процесів інституціональної перебудови, що 
вимагає розв‟язання низки проблем. Визначено, що не можна нав‟язати 
суспільству інститути, які йому не властиві, та в суб‟єктивний спосіб замінити 
один інститут іншим, ефективним в іншій країні, оскільки для цього необхідні 
певні історичні, культурні та матеріально-технічні передумови. Означено тип 
інституціональної матриці (Z-матриця), в основу якої покладено параметри 
перехідної, солідарної Z-матриці (три базових інститути – економіка, політика, 
ідеологія) та параметри комплементарних інститутів інституціональної Z-матриці 
міжконфесійних відносин в Україні.  

Відтак, інституціональна матриця міжконфесійних відносин в Україні описана з 
урахуванням домінантних характеристик середовища релігійно-політичного 
простору та інших факторів, які перебувають у сфері релігійних, політичних, 
ідеологічних, культурно-історичних, економічних та інших відношень у 
суспільстві. 

Таким чином, модифікація базових інститутів суспільства відіграє роль певного 
інтегратора в сучасному процесі державотворення в Україні. 

Дослідження середовища релігійно-політичного простору як інституціональної 
матриці засновані на оцінці та порівнянні показників якості різних варіантів його 
будови, які є можливими. За своєю сутністю організованість або впорядкованість 
інституціонального середовища релігійно-політичного простору – це його 
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здатність забезпечити самозбереження, свою перспективу, своє майбутнє. Чим 
менше він організований, тим більше його розвиток залежить від впливу як 
внутрішніх, так і зовнішніх інститутів. Підвищення впорядкованості означає 
збільшення залежності між факторами, що визначають поведінку (стан) 
міжконфесійних відносин. Під рівнем організованості (негентропії) мається на 
увазі потенційна міра передбачуваності майбутнього стану релігійно-політичного 
простору. Поняття тезаурусу відноситься до самовідображення релігійно-
політичного простору, тобто здатності складної системи відображати себе як 
соціальний інститут та інституціональне середовище у будь-якій інформаційній 
підсистемі; це певним чином організована інформація. 

Оптимізація структури інституціонального середовища міжконфесійних 
взаємодій може бути проведена за різними показниками, і вибрати оптимальний з-
поміж них – досить складне завдання. Загалом структура інституціонального 
середовища міжконфесійних відносин мала б оцінюватися за тими ж 
показниками, що і релігійно-політичний простір в цілому, але це практично 
нездійсненно, бо складно врахувати багато показників системи.  

На основі аналізу інституціональної матриці міжконфесійних взаємодій, 
правового поля та концептуальних засад чинної в Україні системи державно-
церковних відносин визначено пріоритетні напрями модернізації державної 
політики щодо релігії і церкви та вироблено пропозиції з удосконалення 
механізмів її реалізації. Інституціональна матриця релігійно-політичного 
простору, що базується на теоретичних засадах філософії, культурології, 
релігієзнавства, політології, соціології, покликана окреслити напрями і зміст 
міжконфесійної взаємодії в релігійно-політичному просторі України, 
взаємозв‟язок з основними соціальними інститутами, які беруть участь у 
розв‟язанні завдань формування політичної нації; інституціональна матриця має 
сприяти створенню партнерського середовища, яке забезпечує реальне зростання і 
розвиток. 

У питаннях впровадження партнерської моделі системи державно-конфесійних 
відносин ідеться не стільки про радикальну корекцію базових інститутів, чинного 
законодавства, скільки про зміну акцентів державної політики в їх застосуванні. 
Інституціональний опис полягає у визначенні характеристик організації 
інституціонального забезпечення системи міжконфесійних взаємодій та в 
оцінюванні її складності. Особливо важливим є вивчення інформації для розробки 
алгоритмів обробки та узагальнення даних про базові соціальні та комплементарні 
релігійні інститути, законів координованого управління, законів управління 
розвитком системи, алгоритмів, що визначають логічні операції зі створення 
партнерського середовища діяльності релігійних суб‟єктів. З цією метою 
відповідно до прийнятої морфології релігійно-політичного простору, його 
функціонального опису і схем архітектури мереж зв‟язків, з урахуванням 
імовірних варіантів прямих і зворотних зв‟язків складено матрицю зв‟язку 
основних параметрів взаємодії релігійних і політичних суб‟єктів в 
етнонаціональному процесі. Унаслідок аналізу цієї матриці виявляються всі 
потрібні процесори і лінії зв‟язку при різних варіантах структури релігійно-
політичного простору. Кожен елемент піддається аналізу з визначенням основних 
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характеристик інформації про інститути (щільність контакту, інтенсивність і 
екстенсивність контакту (комунікації), про співвідношення сил між релігійними і 
політичними суб‟єктами, про концептуальний ресурс, ідеальний ресурс і 
суб‟єктивну установку контрагентів на взаємодію. 
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АНОТАЦІЯ 

Бортнікова Олена Геннадіївна. Функціонування релігії в соціально-

політичних процесах сучасної України: теоретичний та практичний аспекти. 
–На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 
спеціальністю: 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

У дисертаційній роботі розглянуто процес трансформації релігійно-політичного 
простору та функціонування релігії в соціально-політичних процесах сучасної 
України. Значна увага приділена розвитку методологічних засад 
інституціоналізму й створенню системи наукових уявлень про природу релігійних 
і політичних суб‟єктів та мотивацію їхньої активності, що фактично розкриває на 
новому теоретичному рівні процес формування інституціонального 
релігієзнавства.  

У дисертації запропоновано низку концептів, які дозволяють простежити 
застосування у суспільстві контролю над політичною, економічною, релігійною 
діяльністю з метою завойовувати, використовувати, обмежувати і стримувати 
владу, створювану за допомогою інститутів, що структурують відносини людей та 
організацій. Мета дослідження полягає в тому, аби зрозуміти, яким чином 
соціальні порядки структурують суспільні взаємодії – етнонаціональні та 
міжконфесійні. 

Термін «релігійно-політичний простір» належить до популярних і, водночас, не 
визначених у сучасній науковій лексиці, завдяки чому часто вживається як 
метафора. Уявлення про феномен взаємодії релігійних та політичних суб‟єктів у 
релігійно-політичному просторі країни свідчать про полісемантичність даного 
терміна і його принципову незавершеність у концептуальному аспекті. Звідси 
постає проблема введення поняття «релігійно-політичний простір» у правомірні 
для нього філософсько-концептуальні межі в сучасному соціокультурному 
контексті. 

Ключові слова: релігія, політика, релігійно-політичний простір, 
інституціональне середовище міжконфесійних відносин, політична нація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бортникова Елена Геннадьевна. Функционирование религии в социально-

политических процессах современной Украины: теоретический и 

практический аспекты. –На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.11 – религиоведение. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 
2019. 

В диссертационной работе рассмотрен процесс трансформации религиозно-
политического пространства и функционирования религии в социально-
политических процессах современной Украины. Значительное внимание уделено 
развитию методологических основ институционализма и созданию системы 
научных представлений о природе религиозных и политических субъектов и 
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мотивации их активности, что фактически раскрывает на новом теоретическом 
уровне процесс формирования институционального религиоведения. 

В диссертации предложен ряд концептов, которые позволяют проследить 
использование в обществе контроля над политической, экономической, 
религиозной деятельностью с целью завоевывать, использовать, ограничивать и 
сдерживать власть, создаваемую с помощью институтов, которые структурируют 
отношения людей и организаций. Цель исследования заключается в том, чтобы 
понять, каким образом социальные порядки структурируют общественные 
взаимодействия – этнонациональные и межконфессиональные. 

Термин «религиозно-политическое пространство» принадлежит к популярным 
и одновременно к неопределенным в современной научной лексике, благодаря 
чему часто используется как метафора. Представление о феномене 
взаимодействия религиозных и политических субъектов в религиозно-
политическом пространстве страны свидетельствует о полисемантичности 
данного термина и его принципиальной незавершенности в концептуальном 
аспекте. Отсюда возникает проблема введения понятия «религиозно-политическое 
пространство» в правомерные для него философско-концептуальные границы в 
современном социокультурном контексте. 

Ключевые слова: религия, политика, религиозно-политическое пространство, 
институциональная среда межконфессиональных отношений, политическая 
нация. 

 

ANNOTATION 

Bortnikova Olena. Functioning of Religion in Social and Political Processes of 

Modern Ukraine: Theoretical and Practical Aspects. – On the rights of the 
manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Philosophic Studies in specialty 09.00.11 – 
Religious Studies. –Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

We studied the transformation of religious-political life and specifics of religion 
functioning in socio-political processes inside contemporary Ukrainian society. The 
analysis covers methodological approaches to the research, as well as theoretical and 
practical aspects of the interaction religion with politics, origin of such interaction, 
essence, evolution, principles, priorities, main directions of innovations and 
developments in religious-political sphere. We paid remarkable attention to the 
development of methodological foundations of institutionalism and to designing system 
of scientific ideas about the nature of religious and political agents and the motivation of 
their activities, which in fact reveals the conception of institutional religious studies at a 
new theoretical level. 

The possibility of applying traditional approaches and methods of studying to disclose 
the essence and forms of agents in religious-political space of Ukrainian society is 
extremely limited, and institutional analysis of this system is almost absent. One of 
approaches to solving this problem is the development of research toolkits based on the 
morphological analysis of the religious-political space in Ukraine and introduction of the 
harmonized interaction of religion and politics as theoretical and methodological solid 
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foundation in the process of Ukrainian state formation. This goal determines the 
necessity of the incorporating institutional matrices theory into the feasibility study for 
the modification of the basic and complementary social institutes in order to find out an 
inter-confessional co-partner dialogue in the process of forming a political nation in 
Ukraine. 

We formulated several concepts to insure the surveillance of political, economic, and 
religious activities in society, in order to obtain, deploy, restrain and constrain the 
authority generated by institutions that structure the relations of people and 
organizations. These institutions provide political parties, movements, churches, 
denominations, social groups and individuals with control over resources and social 
functions, thus pushing motivation of religious and political agents under social 
transformations of Ukrainian society and state. We define the models of religion-politics 
interaction as a social order and consider the development of the idea of matrix synthesis 
in relation to the religious-political space as a social institution. Ultimately, the purpose 
of the study is to understand how the social order structures social interactions – both 
ethnic and interconfessional. 

The term „religious-political space‟ refers to popular terms, and, at the same time, 
remains uncertain in modern scientific terminology, which is why it is often used as a 
metaphor. Different meanings (often alternative) of the phenomenon of religious and 
political agents interaction in the religious-political space of the country testify to 
polysemantic nature of mentioned notion (namely the „space‟) and its principal 
incompleteness, imperfectness in the conceptual meaning. Therefore, we justify the 
problem of introducing the concept of “religious-political space” into philosophical and 
conceptual boundaries in the modern socio-cultural context. 

Key words: religion, politics, religious and political space, institutional environment 
of inter-confessional relations, political nation. 
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