
СОЦІАЛЬНО–ПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ХРИСТИЯНСТВА 

 

Анотація. Дисципліна «Соціально–політичні концепції християнства» знайомить 

студентів з соціальним вченням християнських церков з основним акцентом на політичних 

аспектах у них. Розкриваються історичні етапи розвитку соціальних учень від витоків у 

період нерозділеного християнства і прослідковується розвиток соціально–політичних ідей 

в них.  Визначаються особливості сучасного конфесійно зорієнтованого бачення політико-

правових питань у католицизмі, православ’ї та протестантизмі. Також розкриваються рівні 

залучення церков до політичних процесів сучасності, виходячи з потрактувань основних 

питань політичної теології.   

 

Кількість кредитів: 4 

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

соціально-політичні концепції християнства, їх витоки, трансформацію та конфесійні 

особливості. Засвоєння студентами основних тематичних напрямків курсу «Соціально-

християнські концепції політики» 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 релігійних 

доктрин християнських конфесій, основні віхи історії християнства; основні релігієзнавчі 

теорії та методи досліджень, основні релігієзнавчі поняття та категорії.  

2. Вміти застосовувати міждисциплінарний підхід до вивчення релігійних феноменів; 

вміти працювати з науковою та богословською 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:  

• Концепції політики як складова християнського соціального вчення.   

• Католицизм: історичних розвиток політико-правових ідеї в католицькій соціальній 

доктрині  

• Сучасні питання політичного життя в соціальній доктрині Католицької церкви 

(демократія, державна влада, міжнародне співтовариство) 

• Політичні ідеї в енцикліках Івана Павла ІІ, Бенедикта ХVI, Франциска. 

• Політичні концепції в контексті протестантської теології: історичний аспект 

• Сучасна політична теологія та її вияви 

• Православне бачення політико-правових ідей. Аналіз соціальних концепцій 

Константинопольського та Московського патріархатів    

• Політичні ідеї в сучасному православ’ї (український контекст): питання війни і 

миру. 

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 4 курсі ОНП «Релігієзнавство» в обсязі 90 

годин, у тому числі 32 години аудиторних занять (22 год. – лекції, 10 год - семінари), 58 

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 


