
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 
 
Сучасні релігії світу 
 
Анотація. Сучасні релігії світу є невід’ємною частиною академічного релігієзнавства. Важливою 
частиною дисципліни є визначення семантичних особливостей поняття «сучасної релігії світу»; аналіз 
типових моделей типологізації сучасних релігій світу; розгляд форм реалізації принципів свободи 
совісті у світі та в Україні, як умови здійснення релігійних прав громадян у новітній історії; розгляд 
функціональних особливостей релігії у питаннях впливу на глобальні модернізаційні процеси та 
процеси націотворення; виявлення умов поширення фундаменталістських трендів у сучасних релігіях 
світу. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: к. філос.н., доц. Шавріна Ірина Валентинівна 
Мета навчальної дисципліни: формування цілісного уявлення про типологію сучасних релігій світу їх 
функціональність у різних сферах соціального буття; уявлення про типи державно-церковних 
стосунків та регіональні особливості взаємодії між державними та конфесійними інститутами;  
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: основні завдання (полемічні теми) сучасної релігієзнавчої науки щодо 
функціонування сучасних релігій світу. 
Аспірант повинен вміти: 

Аналізувати типові моделі визначення сучасних релігій світу. 
Здійснювати компаративний аналіз особливостей тлумачення феномену сучасних релігійних 
доктрин.  
Аналізувати особливості сучасного богословського релігієзнавства. 
Аналізувати проблеми конфесійного буття сучасності. 
Визначати роль релігійного фактору у процесі модернізації.  
Визначати особливості конфесійної конфігурації на політичній карті України. 

Змістові модулі:  
Тема 1. Місце курсу «Сучасні релігії світу» в структурі дисциплінарного релігієзнавства та в 
навчальному плані.  
Тема 2. Релігія і релігійні інституції у сучасному соціумі. 
Тема 3. Релігійна складова у практиці державотворення.  
Тема 4. Релігійна свобода і релігійні права у сучасному світі. 
Тема 5. Релігійні інститути як суб’єкт політичного процесу. 
Тема 6. Релігія як чинник політичної та етнічної мобілізації в сучасному світі. 
Тема 7. Інституційні особливості функціонування сучасних релігій світу. 
Тема 8.Суспільно-історичні протиріччя релігійно-інституційного розвитку сучасних релігій світу. 
Постсекуляризм та фундаменталізація релігійних ідей. 
Тема 9. Ісламський фактор у зривах модернізації (Близькосхідний контекст). 
Тема 10. Ісламські держави Іраку та Сирії (Левант)  
Тема 11. Особливості поширення сучасного протестантизму. 
Тема 12. Протестантизм в країнах постсоціалістичного табору. 
Тема 13. Модернізм в католицизмі. 
Тема 14. Сучасний стан православ’я.  
Тема 15. Міжнародні договори як джерело національного права у питаннях захисту релігійних 
прав і свобод громадян. 
Тема 16. Сучасна гуманітарна політика України в питаннях релігії.  
Тема 17. Перспективи вивчення сучасних релігій світу у праксеологічному вимірі. 

Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.07 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 години самостійної роботи. 
 


