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ВСТУП 

 
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з різноманітними формами відносин між 

релігійними інститутами  і державними утвореннями на певних етапах історичного розвитку.  
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати   особливості викладу основних тем дисципліни 
2. Вміти  пояснити можливі варіанти розв’язання різних питань, які стосуються сфери 
церковно-державних відносин.   
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та критичного аналізу 

джерел; використання іншомовних фахових інформативних джерел з тематики церковно-
державних відносин.  
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
дисципліна «Церковно-державні відносини» є вибірковою дисципліною для  спеціальності 

«публічне управління та адміністрування», що читається у шостому семестрі ІІІ курсу 

бакалаврату.  
В змістовному відношенні являє собою аналіз причин, особливостей розгортання та наслідків 

історично сформованих і мінливих форм взаємозв’язку між інститутами деяких держав і 

релігійними спільнотами, звично поєднуваних у церкви.  
 
4. Завдання (навчальні цілі):  
надати студентам цілісну систему знань про стан та особливості розвитку церковно-державних 

відносин у перспективі розкривання їх основних моделей; ознайомити їх з поширеними у 

дослідницьких колах проектами та підходами, автори яких пропонують розв’язання питань, котрі 

стосуються проблематики церковно-державних відносин; посприяти формуванню навичків 

критичного аналізу історичних джерел і їх коментарів.  
 
 Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК 4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  
ЗК 7.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 
фахові: 
ФК 2. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної 

думки.  
ФК 3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
ФК 4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій 

у фаховій діяльності.   
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати:    
1.1.  розрізнення між понятійними 

конструкціями 
 «церковно-державні відносини» і 

«державно- 
  конфесійні відносини» 

  лекція, семінари, 
 самостійна робота 

Усні відповіді, 

тест-
контрольна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1.2. основні принципи державної 

віросповідної 
  політики  

 лекція, семінари, 
 самостійна робота 

Усні відповіді, 
тест-
контрольна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1.3.   традиційні типи церковно-державних 
   відносин 

 лекція, семінари, 
 самостійна робота 

Усні відповіді, 

тест-
контрольна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1.4.  основні моделі церковно-державних 

відносин  
 лекція, семінари, 
 самостійна робота 

Усні відповіді, 
тест-
контрольна 

робота,  
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1.5.  наявні в дослідницькій літературі 

класифікації 
 моделей церковно-державних 

відносин 

  лекція, семінари, 
 самостійна робота 

Усні відповіді, 

тест-
контрольна 

робота,  
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    
2.1.  демонструвати обізнаність з 

дослідницькими проектами і 

спеціалізованою літературою, 
присвяченим  тематиці церковно-
державних відносин 

 семінари, самостійна 
  робота 

Усні доповіді, 
тест- 
контрольна 
 робота,  
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

2.2.  пояснювати запропоновані експертами 

та 
семінари, самостійна 
  робота 

Усні доповіді, 

тест-
10 
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 офіційними представниками Церков 

різні 
 розв’язання питань церковно-
державних 
  відносин   

контрольна 

робота 
 

2.3. орієнтуватись у законодавчих актах, 
 церковних документах, коментованій 
 літературі та історичних матеріалах, в 

яких 
 розкриваються питання церковно-
державних 
 відносин    

семінари, самостійна 
  робота 

Усні доповіді 5 

 Комунікація:    
3.1. використовувати знання іноземних 

мов для 
 аналізу читання новітньої 

спеціалізованої 
 літератури у процесі підготовки до 
 семінарських занять та написання 
 самостійних робіт 

семінари, самостійна 
  робота 

Усні доповіді, 
доповнення 

5 

3.2.  подавати результати опрацьованих   
 матеріалів у вигляді доповідей, 
 повідомлень, конспектів джерел 

семінари, самостійна 
  робота 

Усні доповіді, 
дискусії 

10 

3.3.   проводити на належному рівні 

полеміку 
 стосовно дискусійних аспектів 

розв’язання 
 проблем міжконфесійних відносин  

 семінари, самостійна 
  робота 

 Усні доповіді, 
доповнення 
 
 

10 

 Автономність та відповідальність:    
4.1. здійснювати самостійний пошук 

 рекомендованої до семінарів та 

додаткової 
 літератури з тематики церковно-
державних 
 відносин 

 семінари, самостійна 
  робота 

Усні доповіді, 

доповнення 
5 

4.2. нести відповідальність за 
достовірність і 
 конфесійну неупередженість 
дослідницьких 
 розшуків, письмових робіт та 

апробованих на семінарах докладів.  

 семінари, самостійна 
  робота, 

Усні доповіді, 
дискусія, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами  
           навчання  
                                       Результати навчання дисципліни  
 
 
 
      Програмні результати навчання  

 1.1- 
 1.4.  1.5  2.1- 

 2.3. 
 3.1- 
 3.3 

 4.1- 
 4.2.  

 ПРН 4.  Мати навички професійної комунікації.              +   + 
 ПРН 7.  Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку 
 предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення  

   +    +     +   +   + 



6 
 

ПРН 9. Вміти застосовувати політологічне мислення для 
 розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній 
 сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної 
 думки.  

         +   +   + 

ПРН 10.  Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні 
 процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних 
 та ідеологічних контекстах 

   +    +   +    +  

ПРН 11.  Застосовувати інструментарій нормативної та 

емпіричної політичної теорії, політичної методології, 

порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності. 

  +    +    +    +    + 

 
 
 
 
7. Схема формування оцінки 
 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання (знання 

1.1 – 1.5), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати 

навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація – 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що 

складає 60% загальної оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  
 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 36 /60 балів.  

2. Тест-контрольна робота: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 – 12 / 20 балів. 
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, отриманих 

за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на семінарах, бліц-
опитування), за тест-контрольну роботу і за конспекти рекомендованих джерел. 
Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі, або в усній формі (бліц-опитування).  
 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі  -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 4.2  – 12 / 20 
балів 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням надання конспектів рекомендованих 

джерел. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і 

підсумкового дуетного опитування (двоє студентів відповідають на поставлені питання, 

доповнюючи один одного). При цьому враховуються не тільки рівень знань кожного студента, але 

і його комунікативні та аналітичні здібності.  
Для студентів, які набрали   сумарно кількість балів за семестрову роботу більше 75 балів, 

залік виставляється автоматично без урахування підсумкового дуетного опитування.      
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Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 
балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкового дуетного опитування  (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна робота  Підсумкова  

    оцінка з  
 дисципліни 

Мінімум    48              12         60 
Максимум    80               20         100 

 
 
 
 
7.2  Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 
Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, доповнення, 

участь у дискусіях,   

До тем: 2, 6, 13, 15, 17, 19 
протягом  семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У 

разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 
вигляді. 

«6» х 6 = 36 «10» х 6 = 60 

Тест-контрольна 

робота 

Перша до тем: До тем 1, 3, 4, 5, 7. 
Друга до тем: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 18.    

 «6» х 2 = 12 «10» х 2 = 20 

Підсумкова 

контрольна робота   «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсупкова оцінка з 

дисципліни 
           60          100 

Критерії оцінювання:    

1.  Аудиторна робота 
Усна відповідь на семінарах, участь в дискусіях: 
9-10 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст питань, котрі обговорюються на заняттях,  
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу. Бере активну участь у дискусіях.   
7-8 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст питань, котрі 

обговорюються на заняттях, використовуючи обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності. В дискусіях не виявляє належної активності.  
5-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповідях суттєві неточності. Уникає брати 

участь у дискусіях.  
2-4 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 
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недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді.  
3. Тест-контрольна робота (дві): 
Тест-контрольна робота дозволяє оцінити певний обсяг знань, якими володіє студент і те, 

наскільки ці знання є систематизованими. Вона укладена таким чином, що студент при умові 

відвідування лекцій і належної самостійної підготовки в семестрі в змозі відповісти мінімум на  

п’ять запропонованих питань.  
10 балів – студент дав правильні відповіді на усі питання тесту.  
9 балів – студент неправильно відповів тільки на одне питання тесту.  
8 балів – студент дав неправильну відповідь на два питання тесту.  
7 балів – студент дав неправильну відповідь на три питання тесту. 
6 балів – студент дав неправильну відповідь на чотири питання тесту. 
 
7.3  Шкала відповідності:  
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекційних і семінарських занять. 
№ 

п/п Номер і назва  теми 
Кількість годин 

лекції семінари   самостійна 
робота 

 

1. Тема 1. Церковно-державні відносини: їх зміст і  
   типологія.   2  2 

2. 

Тема 2. Порівняльна характеристика «Основ  
 соціальної концепції УПЦ. (Розділ ІІІ. Церква і  
 держава) і концепції Вселенського патріархату «За  
 життя світу. На шляху до соціального етосу  
 Православної Церкви» (розділи І, ІІ, IV, V). 

 2 4 

3. Тема 3. Візантійський досвід церковно-державних  
   відносин.  1  2 

4. 
 Тема 4. Конфлікт священства і царства у  
 Московському царстві в середині – другій половині  
     XVII ст.   

1  2 

5.  Тема 5. Церковно-державні відносини в історії Речі  
Посполитої.     2  2 

6. Тема 6. Питання релігії та церкви в універсалах  
     Б. Хмельницького.    2 4 

7. 
Тема 7. Церковне питання  в руських гетьманатах  
  другої половини  XVII ст.  
Тест-контрольна робота. 

2  4 

8.   Тема 8. Церковна реформа Петра І: її причини,  
  особливості запровадження і наслідки. 2  2 

9. 
Тема 9. Анафема гетьману І. Мазепі: причини  
  проголошення, історичні рецепції та оцінки  
  сьогодення.   

2  2 

10. 
 Тема 10. Конфронтація пуритан і королівської  
  влади в Англії другої половини XVI – початку   
  XVII ст. та її наслідки. 

2  2 

11.  Тема 11. Політика французького революційного  
  уряду щодо Церкви (1789-1801). 2  2 

12. Тема 12 Історія церковно-державних відносин в  
   радянській Росії та СРСР.   2  2 

13.  Тема 13 Питання релігії та церкви в законодавчих  
   актах українських держав першої половини ХХ ст.  2 4 

14. Тема 14 Відносини держави і релігійних об’єднань у  
   США: від середини  ХХ ст.  до сьогодення. 2  2 

15.  
Тема 15. Американські законодавчі акти у сфері  
   церковно-державних відносин і феномен  
  «громадянської релігії».   

 2 4 

16. 
 Тема 16. Моделі церковно-державних відносин  
  Польщі, Франції, Італії і Німеччини: їх  
  трансформації упродовж ХХ ст. – 10-х рр. ХХІ ст.  

2  2 

17. Тема 17. Питання релігії та церкви в законодавчих  
   актах Польщі, Франції,  Італії та Німеччини.  2 4 

 18.  

Тема 18. Роль державних органів в реалізації  
   проекту єдиної Православної Церкви в сучасній  
   Україні.  
Тест-контрольна робота. 

2  2 

19.  Тема 19. Аналіз тексту Томосу від 5 січня 2019  2 4 
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року.  
20.  Підсумкова контрольна робота. 2   

 ВСЬОГО 26 12 52 
 
 
Загальний обсяг – 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 26  год. 
Семінари – 12 год. 
Самостійна робота – 52 год. 
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