
Релігійна етика й аксіологія 

Анотація. Дисципліна «Релігійна етика й аксіологія» знайомить студентів з різноманіттям 

релігійно-етичних та філософських систем національно-державних та світових релігій. 

Релігійна етика входить до системи сучасних розробок етичного вчення, претендуючи на 

провідну роль у питаннях проблеми людини та її цінностей, що дає можливість долучитися 

до духовного досвіду людства, створює потенційні можливості для всебічного розвитку 

особистості та через вивчення цінностей релігії долучитися до загальнолюдських ідеалів. 

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей, спрямованих на 

розуміння релігії як загальної форми, в якій розвиваються відносини людини та світу, 

формуються політичні, етичні, моральні ідеї, що надають аксіологічного оновлення її 

етичним категоріям. Знання з релігійної етика модернізується, набуває сучасної форми та 

витонченої аргументації, яка забезпечить професійну орієнтацію в культурному просторі та 

фаховій діяльності. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні етапи виникнення, поширення та формування догматики 

національно-державних та світових релігій, становлення моралі як відносно самостійної 

галузі культури у взаємозв’язку зі становленням релігії, зміст основних етичних понять. 

Студент повинен вміти: володіти категоріальним апаратом релігійної етики та аксіології; 

аналізувати етичні аспекти явищ релігійності; розуміти ціннісну базу релігійної картини 

світу; мати цілісне уявлення про релігійні мотиви поведінки; працювати з віроповчальними, 

богословськими, філософськими текстами, пов'язаними з етичною проблематикою; 

володіти навичками етичного аналізу, оцінки та прогнозування сучасної духовної 

соціокультурної ситуації; застосовувати результати освоєння дисципліни у професійній 

діяльності. 

Основні теми курсу:  

– Світська та релігійна етика. Аксіологічні виміри морального життя людини. 

– Основні категорії світської і релігійної етики та їх аналіз в історії етичних вчень. 

– Історія моральних принципів: Таліон - Золоте правило моральності - Заповідь 

любові - Категоричний імператив Канта. 

– Категорія гріха в релігійній етиці. 

– Проблема теодицеї. 

– Китайська релігійно-філософська етика. 

– Мораль і етика індуїзму та буддизму. 

– Мораль та етика іудаїзму. 

– Мораль та етика християнства. 

– Мораль та етика ісламу 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі (входить до блоку вибіркових 

дисциплін) ОП «Культурологія», в обсязі 90 годин, у тому числі 44 години аудиторних 

занять (30 год. – лекційні заняття, 14 год. – семінари), 46 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 


