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переДмоВа

Іслам – найдинамічніша світова релігія, процес розвитку якої 
не оминув України. Уперше з’явившись на українських землях 
вже у VIII ст., іслам швидко поширився на теренах південної час-
тини нашої батьківщини. Саме тут кількасот років існувала висо-
корозвинена мусульманська держава – Кримське ханство. 

Князь Володимир, який увійшов у історію як “хреститель 
Русі”, спершу розглядав іслам як своєрідний варіант цивілізацій-
ного вибору. Періоду Київської Русі сягають і перші налагодже-
ні зв’язки між Україною та ісламським Сходом, які відігравали 
важливу роль у розвитку української державності. Незважаючи 
на напружену політичну ситуацію, кримські хани часто ставали 
союзниками українських козаків, а деякі з козацьких провідників 
(наприклад, рід Кочубеїв) самі були мусульманами, хоча й трима-
ли це в таємниці. Можливість переходу під протекторат Осман-
ської імперії вивчав свого часу й гетьман Богдан Хмельницький.

Не лише історичні, а й культурні зв’язки між Україною та 
мусульманським світом потребують належного вивчення. Адже 
українська культура виконує роль своєрідного містка між Захо-
дом і Сходом.

На жаль, чимало праць, присвячених ісламській проблемати-
ці, доволі поверхневі. Часто іслам розглядається лише в аспектах 
історії чи політики, без врахування важливої релігійної практи-
ки. Проблемою є також використання авторами розвідок часто 
недостовірних, сумнівних джерел. Враховуючи це, у межах пре-
зентованого навчального посібника автор передусім намагався 
розкрити найбільш актуальні питання ісламської обрядовості, 
звертаючись до першоджерел – Корану, Суни, свідчень релігій-
них авторитетів. Особливу увагу зосереджено на важливих аспек-
тах ісламського віровчення, які допомагають зрозуміти процеси, 
що відбуваються в сучасному ісламі: питання ціннісних орієнти-
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рів, релігії та політики, буття ісламу в Європі. Окремо проаналі-
зовано особливості розвитку ісламу на українських землях.

Посібник розрахований на студентів, які навчаються на спеці-
альності “релігієзнавство” та вивчають курси “ісламознавство”, 
“історія релігій”, “історія нехристиянських релігій”, “географія 
релігій”, “конфесійно-практичне” релігієзнавство.
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