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Розглянуто класифікації суспільно-географічних дисциплін, наведено їхні спільні та відмінні
риси. Простежено місце географії релігії в системі суспільно-географічних наук. Визначено
об’єкт і предмет дослідження географії релігії. Проаналізовано регіональні розвідки релігійної
сфери та систематизовано підходи до її дослідження.
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Релігійна сфера суспільства виконує передусім духовно-культурні функції. Вплив
релігійної сфери охоплює різні аспекти життєдіяльності суспільства, формуючи
загальносуспільні стереотипи поведінки, традиції та цінностей. Місце географії релігії
в системі суспільно-географічних наук визначене об’єктом та предметом дослідження.
Релігія має вагоме значення в житті суспільства.

Географія релігії – це суспільно-географічна наука, яка сформувалася на стику
географії і соціології, вона також важлива для релігієзнавців. Її місце в системі наук
визначене як об’єктом, так і предметом дослідження. Об’єкт дослідження географії
релігії – релігійні організації, громади і конфесії. Тобто центром вивчення є людина, її
поведінка, середовище, яке оточує людину, культове місце. Відповідно, предметом
є геопросторова організація релігійних об’єктів та організацій у просторі й часі в
певних природно-, соціально- та економіко-географічних умовах. Географія релігії
належить до соціальної географії, оскільки задовольняє духовні потреби людини,
визначає та прогнозує умови і рівень життя суспільства.

У класифікації суспільно-географічних дисциплін проф. О. Шаблій загальну теорію
суспільної географія поділяє на основні, допоміжні та суміжні дисципліни. Основні
дисципліни, відповідно, поділяють на географію населення, соціальну географію,
економічну географію та політичну географію. Галузеві складові частини соціальної
географії такі: географія сфери послуг, географія споживання, географія способу
життя, географія поведінки та радикальна географія [14]. З певною часткою вірогіднос-
ті сюди, тобто до соціальної географії, на рівні з попередніми географіями, можна
зачислити географію культури, географію релігії (так звану сакральну географію) на
одному рівні з географією науки і наукового обслуговування, географією торгівлі,
географією освіти, географією охорони здоров’я та рекреаційною географією.

Місце сакральної географії визначене роллю релігії в суспільстві. Тому ця галузь
науки перебуває на стику географії культури і географії сфери послуг. Адже саме
релігія є однією з найважливіших сфер духовної культури людства, її функціонуван-
ня – це передусім виробництво і споживання сакральних послуг [13, с. 458].
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За структурою суспільної географії проф. О. Топчієва, загальна теорія суспільної
географії розділена на допоміжні, основні й суміжні дисципліни. Основні дисципліни
поділяють на географію населення, соціальну географію, економічну географію,
політичну географію. Сакральна географія належить до галузевих дисциплін соціальної
географії поряд з географією сфери послуг, географією споживання, рекреаційною
географією, географією способу життя, гуманістичною географією, радикальною
географією, географією поведінки та географією науки і культури [11]. Предметом
географії релігії (сакральної географії) є територіальна організація релігійної життє-
діяльності людей та її вплив на територіальну організацію суспільства.

Якщо порівняти ці дві класифікації, за проф. О. Шаблієм та проф. О. Топчієвим, то
побачимо їхню схожість. Обоє вчених зачисляють сакральну географію до соціальної
географії основних дисциплін, і поряд виділяють одні й ті ж напрями соціальної
географії. Тільки О. Шаблій у характеристиці класифікації на одному рівні з географі-
єю релігії виділяє географію культури, географію науки і наукового обслуговування,
чого не відображено на графічній моделі.

За структурою суспільно-географічних дисциплін проф. М. Пістун поділяє суспіль-
ну географію на аналітичні (галузеві), синтетичні, методичні дисципліни. Аналітичні
дисципліни класифікують на оцінювання природних умов і ресурсів, географію
населення і поселень, географію праці, географію промисловості, географію сільського
господарства, географію транспорту, географію будівельної індустрії, географію сфери
обслуговування, географію торгівлі, географію зв’язку, політичну географію, геогра-
фію культури та географію грошового обігу [9]. Сакральну географію цей автор не
виділяє. А теоретично її можна віднести до географії культури, хоча її “предметом
вивчення є територіальна організація культури та її окремих компонентів – матеріаль-
них і духовних”.

У структурі науки “Економічна і соціальна географія” А. Голіков, Я. Олійник та
А. Степаненко виділяють економічну і соціальну географії. Соціальну географію
розділено на комплексні, галузево-комплексні і регіональні науки. Галузево-
комплексні науки структуризовано на політичну географію, географію культури,
історичну географію, медичну географію, військову географію, геоінформатику,
геопрогнозування, економічну картографію [1]. Учені не виділяють сакральну
географію, чи географію релігії, як самостійну галузь, а відносять її до географії
культури.

О. Любіцева зазначає, що “релігія – суттєва частина культури, певною мірою її
основа. Культура – це складне феноменальне і неоднозначне явище, яке розглядають
у багатьох науках, чим і пояснюють множинність концепцій культури та її визна-
чень” [6, с. 16–17]. “Об’єктом географії релігії є духовна складова ноосфери, предме-
том – закономірності територіальної організації релігії в просторі й часі в певних
природних і соціально-економічних умовах” [6, с. 18]. “Географія релігій, що вивчає
релігійну складову підсистеми територіально-суспільних систем, є розділом географії
культури і входить до складу суспільно-географічних дисциплін” [6, с. 22].
О. Любіцева вважає, що географія релігій належить до соціально-географічних
дисциплін і є розділом географії культури. Безумовно, сакральна географія є соціогео-
графічною дисципліною. Проте з урахуванням висвітленого вище співвідношення
релігії і культури треба акцентувати увагу на тому, що з різних поглядів доцільніше
розглядати сакральну географію й географію культури як самостійні соціогеографічні
науки.
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Економіст та економіко- і соціогеограф Л. Шевчук уважає, що сакральна геогра-
фія – соціогеографічна дисципліна. Проте, враховуючи співвідношення релігії та
культури, а також інші погляди, доцільніше розглядати сакральну географію
й географію культури як самостійні соціогеографічні науки. Вчена визначає, що
“об’єктом вивчення сакральної географії є людина, її сакральний світ та релігійна
поведінка, соціальне середовище і релігійні організації й культові місця, природне
і соціальне середовище, соціальна доктрина Церкви тощо, тобто геопросторові форми
сакральних елементів, у тому числі елементів релігії як комплексу об’єктів і явищ,
їх міфології, змісту, генезису, динаміки, факторів і законів формування й функціону-
вання” [15, с. 14–15]. “Предмет сакральної географії – територіальна організація
сакральної життєдіяльності людини, релігійної групи людей, країни, групи країн, світу
та її вплив на територіальну організацію суспільства в цілому”.

І. Ровенчак поділяє географію культури на етногеографію культури, географію
релігії та історичну географію культури. На думку вченого, сакральна географія є дещо
ширшою, ніж географія релігій (конфесій). Термін “сакральний” (лат. sacrum, sacri)
означає священний, той, що стосується релігійного культу й ритуалу. Науковець
висловив думку, що сакральна географія, крім конфесійної географії, охоплює також
географію місць поховань (некрополів, цвинтарів тощо) [10, с. 129]. Адже культура, як
відомо з теорії та історії цивілізації, починається з поховального обряду.

Польський учений-географ А. Яцковський уважає, що географія релігії формується
на стику етнології, соціології, релігієзнавства, історії та географічних наук. Географія
релігії має тісні зв’язки з географічними дисциплінами, а саме – географією людини,
географією населення, географією культури, географією транспорту та певною мірою
з географією туризму. Учений виділяє в географії релігії два напрями: географію
конфесій, або конфесійну географію та географію паломництва [16].

Цікавим також є підхід політико-географів і геополітиків, а саме проф. М. Дніст-
рянського: “релігійна сфера є важливим чинником політико-географічної структуриза-
ції, безпосередньо впливаючи на державно-політичне самовизначення, формування
кордонів держав, утворення автономій та федеральних країв, становлення етнополітич-
них спільнот і центрів” [2, с. 223].

За міждисциплінарний напрям у межах суспільної географії і географії загалом,
який розвивається на стику географії, релігієзнавства і теології, визначає географію
релігії вчений-географ Ю. Філоненко [12, с. 4]. Загалом “суть географічного вивчення
релігії полягає в тому, що вони розглядаються як феномен духовного життя людства,
надбання його культури, що розвивається в часі й просторі і набуває різних проявів:
суттєвих та хронохорологічних. Як системи духовних цінностей, релігії функціонують
у просторі й часі, відтворюючись в елементах матеріальної та духовної культури,
набуваючи чинності як морально-етичні основи повсякденного людського буття.
Їхня діяльність забезпечує людині можливість задоволення своїх духовних по-
треб” [12, с. 6].

На наш погляд, сакральна географія, чи географія релігії, – це самостійна галузева
наука в складі соціальної географії та географії культури, яка сформувалася на стику
соціології релігії та географії. Вона – одна з основних дисциплін суспільної географії.

Зазначимо, що географічні дослідження релігійного життя в Україні впродовж
середини–другої половини XX ст. були перервані політичною ситуацією і поновлені
лише наприкінці століття. Першою значною працею у цьому плані був розділ “Геогра-
фія релігії” О. Шаблія в книзі “Соціально-економічна географія України”. Учений
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наголосив, що “предметом сакральної географії є територіальна організація релігійного
життя і діяльності, а загалом – релігійної сфери. Конкретними реальними об’єктами
дослідження є геопросторові форми цієї організації, зокрема їх морфологія, зміст,
генезис, динаміка, фактори і закони формування й функціонування” [13, с. 458].

Наведемо докази географічності сакральної, у тому числі й релігійної сфери.
З погляду сучасної географічної науки це можна визначити в таких аспектах:

1) розміщення та поширення релігійних вірувань і відповідних їм інституцій;
2) наявність геопросторових “фокусів” (“ядер”) релігійного життя та діяльності, які

стягують до себе міграційні потоки вірних паломників і рекреантів (так звані святі
місця; апостольські столиці; місця чудотворних ікон чи образів, наприклад, “ікона
Божої Матері у Ченстохові” в Польщі; місця прояву “небесних чудес”, як це було
у с. Грушів на Львівщині наприкінці 80-х років тощо);

3) розвиток територіальної сакральної інфраструктури, яка забезпечує духовну
сферу послугами (виробництво церковного начиння та одягу, видання релігійної
літератури і релігійне мистецтво, зокрема, написання ікон; підготовка служителів
культу – осіб духовного сану; створення, розвиток та впровадження спеціальних
засобів масової інформації тощо);

4) залежність територіальної диференціації релігійного життя та діяльності від
геопросторових відмінностей у демографічній і природно-географічній оболон-
ці [15, с. 13].

Теоретичну та методичну базу суспільно-географічних регіональних досліджень
релігійної сфери розробляють такі вчені-географи, як О. Шаблій, О. Топчієв, М. Піс-
тун, А. Голіков, Я. Олійник, А. Степаненко, О. Любіцева, Л. Шевчук, І. Ровенчак,
М. Дністрянський. Поглибленим вивченням сакральної географії на регіональному
рівні займаються В. Патійчук, С. Павлов, О. Кучабський, Л. Ключко, Ю. Когатько та ін.

Унаслідок проведеного дослідження В. Патійчук у дисертаційній роботі “Територі-
альна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської
області)” поглибив теоретичні основи суспільно-географічного вивчення територіаль-
ної організації релігійної сфери. Вперше він провів комплексне дослідження територіа-
льної організації релігійної сфери адміністративної області, що дало змогу з позицій
системно-структурного аналізу розвинути концепцію впливу географічних умов
і чинників на формування територіально-релігійної системи адміністративної області
та виявити елементи її функціональної структури і виконати їхній аналіз. У дисертації
розкрито основні проблеми функціонування територіально-релігійної системи і
територіальної організації релігійної сфери Волинської обл. загалом, намічено способи
їхнього вирішення з метою відродження духовності населення та в кінцевому підсум-
ку – підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону. Дослідження функ-
ціонально-територіальної структури територіально-релігійної системи Волинської обл.
дало змогу визначити її елементи і провести їхню типізацію. Побудовано картографічні
моделі територіальної структури територіально-релігійної системи (ТРгС) Волинсь-
кої обл. та локалізації об’єктів релігійного обслуговування населення. Запропоновано
способи подолання міжконфесійних конфліктів у Волинській обл. [8, с. 3].

С. Павлов у дисертаційному дослідженні “Організація релігійно-географічної сфери
України” головну увагу приділив виявленню закономірностей взаємного впливу
релігійної сфери та інших компонентів суспільно-географічного комплексу на різних
таксономічних рівнях. Розроблено методику дослідження георелігійної ситуації,
проаналізовано процеси і тенденції, що відбуваються в релігійно-географічній сфері на
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загальнодержавному та регіональному рівнях. Побудовано низку ситуаційних моделей
окремих територіальних конфесійних систем та проведено релігійно-географічне
районування України [6, с. 2–3].

Підходи авторів до дослідження релігійної сфери регіонів

Автор,
назва

дисертації,
рік

В. Патійчук
“Територіальна організація

релігійної сфери адміністратив-
ної області (на прикладі

Волинської області)”, 1998

С. Павлов
“Організація релігійно-

географічної сфери
України”, 1999

О. Кучабський
“Релігійна сфера обласного

регіону: трансформація і
територіальна організація (на

матеріалах Львівської
області)”, 2000

Територіальні
масштабні

дослідження
Область Країна Область

Територіаль-
ний розріз

дослідження
Райони Області Райони, громади

Об’єкт

Територіально-релігійна система
Волинської обл., для якої харак-
терний інтенсивний прояв релі-
гійного життя й діяльності насе-
лення в Україні, поліконфесій-
ність, що склалася історично,
унаслідок прикордонного розта-
шування та під впливом інших
суспільно-географічних умов

Релігійно-географічна сфера
України, складова сфера ду-
ховної культури, компо-
ненти та функціональні еле-
менти якої, пройшовши ета-
пи становлення, функціону-
вання і розвитку, певним
чином локалізовані й функ-
ціонують у просторі

Релігійна сфера обласного ре-
гіону України (Львівсь-
ка обл.)

Предмет

Вивчення закономірностей і
проблем територіальної органі-
зації релігійної сфери адміністра-
тивної області як складової
духовності населення та необ-
хідної умови підняття рівня соці-
ально-економічного розвитку
регіону

Охоплює три рівні функціо-
нування РГС: верхній –
ідеологічний, середній – со-
ціальний, нижній – ланд-
шафтний

Територіальна організація ре-
лігійної сфери Львівсь-
кої обл., особливості її фор-
мування і функціонування в
період структурної трансфор-
мації, а також чинники та
передумови, які впливають на
розвиток релігійної сфери, її
територіальну організацію в
перехідний період

Одиниці
дослідження Релігійні громади Конфесії, релігійні громади

Підходи до
дослідження Системно-структурний

Методологічним підходом є
метод георелігійної ситуації
у поєднанні з системно-
структурним

Методи
дослідження

• суспільно-географічне
районування,
• статистичний,
• порівняльно-географічний,
• економіко-математичний,
• балансовий,
• графічний,
• картографічний,
• експедиційний,
• соціологічний

• математичне моделювання,
• математико-
картографічний,
• історико-географічний,
• районування,
• порівняльний

Філософські, загальнонаукові,
конкретнонаукові:
• польовий;
• анкетний;
• інтерв’ювання;
• математичний;
• статистичний;
• картографічний;
• релігійно-географічне
районування
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Закінчення табл.
Автор, назва
дисертації,

рік

Л. Ключко
“Територіальна організація релігійної сфери

Харківського регіону”, 2010

Ю. Когатько
“Суспільно-географічне дослідження

релігійної діяльності та сакральних просторів
Чернігівської області”, 2011

Територіальні
масштабні

дослідження
Область Область

Територіаль-
ний розріз

дослідження
Райони Райони

Об’єкт Релігійна сфера регіональної соціогеосистеми Релігійна діяльність та сакральні простори
Чернігівської обл.

Предмет
Просторово-часові особливості розвитку релі-
гійної сфери Харківського регіону як важли-
вого чинника формування соціуму

Суспільно-географічні особливості розвитку
релігійної діяльності та використання сак-
ральних просторів Чернігівської обл.

Одиниці
дослідження

Релігійні громади, релігійні організації та
конфесії Релігійні громади, конфесії

Підходи до
дослідження

• Релігійно-географічне районування,
• дослідження сакральності у ландшафтному
вимірі та вивчення сакральних просторів,
• географічне дослідження релігійного туриз-
му та паломництва,
• дослідження конфесійної структури та релі-
гійності в політичній географії

Методи
дослідження

Загальнонаукові, міждисциплінарні, спеціальні
• синтез, аналіз, індукція, дедукція, літера-
турний, узагальнення;
• статистичний математико-аналітичний,
• системно-структурний, картографічний, іс-
торико-географічний, моделювання, порів-
няльно-географічний

Кореляційний, системно-структурний аналіз
• історико-географічних зрізів, ретроспектив-
ний, генетичний, картографічний,
• системно-структурний аналіз, статистичний,
розрахунковий, районування, картографічний,
центрографічний, експертних оцінок

У дисертації О. Кучабського “Релігійна сфера обласного регіону: трансформація
і територіальна організація (на матеріалах Львівської області)” узагальнено науково-
методичні засади реґіонального релігійно-географічного дослідження, запропоновано
нові підходи до дослідження проблем трансформації релігійної сфери та її територіаль-
ної організації в конкретному реґіоні (Львівська обл.); виявлено та проаналізовано
зв’язок релігійної сфери з іншими сферами суспільного життя та діяльності, природно-
географічним середовищем тощо; на прикладі Львівської обл. виконано аналіз
особливостей формування реґіональної територіальної релігійної системи; досліджено
особливості міжконфесійних стосунків у Львівській обл. та їхній вплив на територіаль-
ну організацію окремих конфесій; обґрунтовано територіальну організацію релігійної
сфери Львівської обл.; удосконалено методику релігійно-географічних досліджень,
дано рекомендації щодо систематизації та опрацювання джерел для дослідження
релігійної сфери обласного реґіону. Зокрема, уперше в практиці вітчизняних релігійно-
географічних досліджень використано метод анкетування населення Львівської обл. як
цілісної територіальної структури [5, с. 2]. Запропоновано методичні нововведення, які
дали змогу суттєво поліпшити якість отримуваних результатів. Зокрема, з метою
усунення помилки репрезентативності запропоновано метод верифікації результатів
анкетування.
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У дослідженні Л. Ключко “Територіальна організація релігійної сфери Харківського
регіону” визначено особливості просторового розподілу елементів релігійної сфери
Харківського регіону для найчисленніших конфесій з погляду суспільної географії.
Запропоновано соціально-географічне визначення індикативної функції релігії як
засобу відображення ступеня збурення соціуму, та менталітетної функції як чинника
формування його духовності. Виконано аналіз формування конфесійного складу
релігійної сфери Харківського регіону, зокрема, з’ясовано, що на розвиток релігійних
громад суттєво впливають історичний та соціально-географічні чинники [3, с. 2–3].
Виконано систематизацію і групування районів Харківського регіону за особливостями
розвитку релігійної сфери.

Ю. Когатько у дисертації “Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності
та сакральних просторів Чернігівської області” виявив особливості георелігійної
ситуації в Чернігівській обл., зокрема, з’ясовано, що для регіону характерна поліконфе-
сійність з домінуванням православних релігійних громад, динамічність абсолютних
показників розвитку георелігійного процесу та стійкістю центрів ваги релігійних
громад; територіальна концентрація релігійних громад та відповідність їхнього
територіального розподілу розміщенню населення регіону. Унаслідок історико-
географічного аналізу виділено етапи розвитку георелігійного процесу в Чернігівсь-
кій обл. в розрізі православ’я та інших релігійних напрямів і конфесій. За індексом
інтенсивності релігійної діяльності виділено ядра релігійної діяльності в Чернігівсь-
кій обл., а також виконано релігійно-географічне районування області, зокрема
виділено п’ять релігійних районів: Чернігівський, Новгород-Сіверський, Козелецький,
Ніжинський і Прилуцький. Визначено проблеми сучасної георелігійної ситуації
в Чернігівській обл. та запропоновано способи їхнього вирішення [4, с. 2–3].

У працях дослідників головним об’єктом дослідження є релігійна сфера регіону,
а також релігійна діяльність та сакральні простори (див. таблицю). Регіони й аспекти
досліджень у розрізі території вивчено за адміністративними одиницями – областями
і країнами.

Підходи до дослідження релігійної сфери є різні, зокрема – системно-структур-
ний (В. Патійчук) та метод георелігійної ситуації в поєднанні з системно-структур-
ним (С. Павлов). Об’єкти дослідження різних авторів такі:

1) територіально-релігійна система, для якої характерні інтенсивний прояв релігій-
ного життя й діяльності населення в Україні, поліконфесійність, що склалася історич-
но, унаслідок прикордонного розташування та під впливом низки інших суспільно-
географічних умов;

2) релігійно-географічна сфера (РГС) України, складова сфера духовної культури,
компоненти та функціональні елементи якої, пройшовши етапи становлення, функціо-
нування і розвитку, певним чином локалізовані й функціонують у просторі;

3) релігійна сфера регіональної соціогеосистеми;
4) релігійна діяльність та сакральні простори Чернігівської обл.
Предмети досліджень різноманітні й охоплюють великий діапазон аспектів, а саме:
1) вивчення закономірностей і проблем територіальної організації релігійної сфери

адміністративної області як складової духовності населення та необхідної умови
підняття рівня соціально-економічного розвитку регіону;

2) три рівні функціонування РГС: верхній – ідеологічний, середній – соціальний,
й нижній – ландшафтний;
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3) просторово-часові особливості розвитку релігійної сфери Харківського регіону
як важливого чинника формування соціуму;

4) суспільно-географічні особливості розвитку релігійної діяльності та використан-
ня сакральних просторів Чернігівської обл.

Важливим методологічним підходом до дослідження релігійної сфери є метод
георелігійної ситуації в поєднанні з системно-структурним підходом, який у своїй
дисертаційній роботі “Організація релігійно-географічної сфери України” використав
С. Павлов.

Релігійну сферу можна віднести до найбільш консервативних сфер суспільства.
Вона важлива для національних інтересів країни. Необхідною умовою розбудови
демократичної держави є національні інтереси, особливо інтереси в релігійній сфері,
які потрібно визначати винятково волевиявленням народу безпосередньо або через
вищі інституції державної влади. Враховують принцип відокремлення церкви від
держави як важливу конституційну демократичну засаду, взаємовідносин держави
і релігійних організацій, умову та гарантію свободи совісті.

Отже, на наш погляд, предметом регіональних досліджень релігійної сфери є гео-
просторова організація релігійних утворень у просторі й часі, тобто конфесій як певних
інститутів у суспільстві, що сформувалися під впливом сповідування спільних
релігійних світоглядів. Територіальні масштаби цих досліджень розуміють як проміжні
між глобальним і локальним рівнем. Релігійні організації і релігійні громади
є відображенням цих соціальних інститутів у документах звіту департаменту релігій
і національностей. Розміщення та поширення релігійних вірувань і відповідних їм
інституцій, формування ядер релігійного життя і діяльності, які стягують на себе
міграційні потоки вірних, паломників. Розвиток територіальної релігійної інфраструк-
тури, яка забезпечує духовну сферу послугами (виробництво церковного одягу,
видання релігійної літератури, написанням ікон, підготовка служителів культу – осіб
духовного стану). Залежність територіальної диференціації релігійного життя від
територіальних відмінностей в етно-, демо- та природно-географічному оточенні.
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OF REGIONAL RESEARCH OF RELIGIOUS SPHERE
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The classification of human geographical subjects, their common and distinctive features has been
noted. The place of geography of religion in the system of human geographical sciences has been traced.
The object and subject of study of geography of religion has been identified. The regional investigations
of sphere of religion have been analysed and approaches to its study have been systemized.
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