
РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ  
 

  Мета курсу – формування у студентів ґрунтових знань щодо теоретичних 
та практичних аспектів впливу релігійного фактору на світову політику та 
міжнародні відносини. 

    Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Релігійний фактор в міжнародних 
відносинах» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з 
наступних ОК: «Філософія», «Історія України», «Історія  української 
культури», «Вступ до спеціальності», «Історія міжнародних відносин», «Історія 
та теорія міжнародних суспільних комунікацій», вона інтегрується з вивченням 
ОК: «Міжнародні відносини і світова політика», «Історія політичних вчень та 
політологія», «Теорія міжнародних відносин».  

    Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом 
наступних ОК: «Зовнішня політика України», «Аналіз зовнішньої політики». 

     Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  знати теоретичні концепції дослідження проблем 
міжкультурної інтеграції на сучасному етапі; знати та розуміти роль 
релігійного фактору як складової частини ідеологічної платформи держави та 
його вплив на міжнародні відносини країн світу; досліджувати механізм впливу 
релігії на суспільство; розуміти догматичні та культові особливості основних 
релiгiйних конфесiй, що функціонують в Україні; розуміти хронології та логіки 
розвитку релігійних проблем, а також факторів, які визначали їх характер; 
здатність пояснювати причини та прогнозувати наслідки релігійних змін в 
сучасному суспільстві. 
         Програмні результати навчання: 

знати: фiлософську, соцiологiчну та психологічну оцiнку сутностi релiгiї 
як специфiчної форми суспiльної свiдомостi та соціально-iсторичного явища; 
основні етапи розвитку сучасних рeлiгій свiту, їх класифікації та історію 
виникнення; структуру основних рeлiгій світу; основні віхи життя і діяльність 
засновників релігійних систем; сутнісний зміст священних писань і особливості 
віровчення та культу найбільш поширених релiгiй на теренах України; основні 
положення міжнародних документів та законодавства України про свободу 
совісті (світогляду) та релігійні організації. 

уміти: формувати власну позицiю щодо сакральної та секулярної 
духовностi;  розрiзняти догматичнi та культовi особливостi основних 
релігійних конфесій, що функціонують в Україні; втілювати в життя як у 
повсякденному житті, так і в практичній діяльності вимог законодавства 
України щодо свободи совiстi (світогляду); аналізувати вплив норм релігійної 
моралі різних конфесій на сучасні проблеми соціального, політичного, 
культурного та економічного, життя суспільства; підтримувати діалог і 
співпрацю віруючих та атеїстів в ім’я розвитку національної культури і 
духовного життя українського народу. 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом дисципліни; основними 
підходами до вивчення релігійного фактору в міжнародних відносинах; 
основними методологічними принципами та підходами при дослідженні 
релігійної складової міжнародних відносин. 
          Зміст навчальної дисципліни: 



          Релігія в контексті міжнародних відносин. Суть і визначення релігії. 
Поняття релігії в контексті міжнародних відносин. Історичний розвиток та 
особливості віровчення світових релігій. Релігія давньої України. Теоретичні 
підходи до вивчення релігійного чинника в міжнародних відносинах і світовій 
політиці. Поняття релігійного конфлікту та його роль у міжнародних 
відносинах. Фактор мусульманства у міждержавних взаєминах. 
           Актуальні проблеми державно-церковних відносин. Міжнародно-
правове регулювання релігійної свободи. Моделі державно-церковної взаємодії: 
принципи типологізації, міжнародно-правові та міжнародно-політичні аспекти. 
Моделі фінансового забезпечення релігійних організацій у країнах 
Європейського Союзу. Державно-церковні відносини у країнах Центральної 
Європи: головні особливості та динаміка змін. Актуальні проблеми державно-
церковних і міжконфесійних взаємин в Україні: історичні та міжнародно-
політичні аспекти. Перспективи глобального релігійного діалогу.   

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Шарко Олег Віталійович, канд.філос.наук,  доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму. 


