
РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Анотація. Дисципліна «Релігійні чинники політичних процесів» знайомить студентів з 

роллю інституту релігії у політичних процесах. Аналізуються внутрішньополітичні та 

зовнішньополітичні процеси та роль релігійних інститутів у них, як на міжнародному 

рівні, так і в контексті політичного життя України. В процесі навчання систематизуються 

знання щодо структурно–функціонального поділу релігії та демонструється зв'язок 

окремих елементів релігії з політичною сферою життя суспільства. Виявляється специфіка 

внутрішьополітичних процесів (націєтворчі процеси, вибори, внутрішні громадянські 

конфлікти) і на прикладі окремих країн аналізується роль релігійного чинника в них. 

Аналізується роль релігійного фактора у зовнішньо–політичних процесах та міжнародних 

відносинах ХХ–ХХІ століття, а також найбільші релігійні центри постають як суб’єкти 

сучасного політичного життя. Окрема увага приділяється українському аспекту 

розглянутого питання.   

Кількість кредитів: 4 

Мета навчальної дисципліни: полягає у послідовному, системному викладенні знань про 

релігійні чинники політичних процесів на глобальному та локальному рівнях. Засвоєння 

студентами основних тематичних напрямків курсу стане основою для розуміння та 

аналізу питань, пов’язаних з  взаємодією релігії та політики, роллю релігії в політичних та 

геополітичних процесах, міжнародних відносинах тощо. 

Попередні вимоги: 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основний зміст найбільш 

поширених релігійних доктрин, понятійний апарат релігієзнавства та політології, 

визначати взаємозв’язки між релігією та політикою.  

2. Вміти застосовувати міждисциплінарний підхід до вивчення релігійних феноменів 

та політичних процесів; вміти працювати з науковою літературою та критично її 

осмислювати; збирати та інтерпретувати джерела, що стосуються різних феноменів 

релігійного життя; аналізувати доктринальні та етичні положення світових релігій. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатністю використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Основні теми курсу:  

• Структурно-функціональний аналіз релігії у її відношенні до політичних процесів 

та феноменів   

• Політичні процеси: сутність, зміст, види та структура 

• Релігійні інституції, світська держава та публічна сфера: точки перетину 

• Роль релігії в процесах націє- та державотворення 

• Релігійні чинники у внутрішньополітичних та зовнішньополітичних процесах 

сучасності: глобальний та локальний контексти  

• Внутрішньополітичні процеси та участь релігійних інституцій в них (церква і 

влада, церква і демократія, церква і вибори) 

• Зовнішньополітичні процеси та роль релігії в них 

• Політичні процеси в Україні та роль релігійних організацій у них. 

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОНП «Релігієзнавство» в обсязі 120 

годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять (30 год. –лекції, 30 - семінари), 60 годин 

самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: к.ф.н., доцент кафедри релігієзнавства Фенно Ірина Миколаївна 

Інформація про викладача: http://www.philosophy.univ.kiev.ua/ua/article/131  


