
Назва дисципліни                Релігійний фактор у світовій політиці 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, студентам 

яких пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу здобувачам вищої 

освіти за другим (магістерським) рівнем відповідно до програми 

підготовки за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», освітня програма «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  

науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

Доктор соціологічних наук, професор кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки Хижняк Лариса Михайлівна 
(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, каб. 

264, тел. (057)  705-10-59, електронна адреса кафедри: 

mpdepartment@ukr.net  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»: Історія міжнародних відносин, 

Теорія міжнародних відносин, Політологія, Історія України, Світова 

економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні відносини 

та світова політика. 

 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: сформувати у 

студентів наукове уявлення про релігію та її роль у світовій політиці; 

ознайомити з основними проявами впливу релігійного фактора на 

політичні, економічні, соціокультурні процеси в сучасному світі.  

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- сутність та роль релігійного фактора у політичних, економічних, 

соціокультурних  процесах у сучасному світі;  

- специфіку релігійних традицій, їх світоглядне та моральне значення 

у світовій політиці;  

- історію становлення та основні етапи розвитку транснаціональних 

релігійних систем; 

- основні методи аналізу світових релігій у контексті світової 

політики;  

- феномени позацерковного та позадержавного релігійного фактора та 

їх вплив на світову політику; 

- особливості релігійної риторики у сучасній світовій політиці; 

- сутність та роль релігійних комунікацій у світовій політиці.  

вмітимуть::  

- аналізувати вплив трансформації релігійності в сучасному світі на 

світову політику;  

- оцінювати релігійні події, традиції, ритуали за результатами 

аналітичних досліджень транснаціональних релігійних систем;  

- організовувати заходи, що сприяють релігійній толерантності у 

світовій політиці;  

- оцінювати ефективність релігійних комунікацій у світовій політиці;  

- самостійно аналізувати та оцінювати конкретні ситуації прояву  

релігійного фактора у зовнішній політиці різних країн світу.   

 

mailto:mpdepartment@ukr.net


Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 13 тем, які вивчаються протягом 36 годин аудиторних 

занять (18 год. – лекції, 18 год. – семінарські заняття) та 114 годин 

самостійної роботи. Підготовка контрольної роботи.  

 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної та 

самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за такими 

темами:  

Тема 1. Релігійний фактор у сучасному науковому дискурсі (лекції - 2, 

семінари - 2, самостійна робота - 7). 

Тема 2. Релігія в сучасній системі світової політики 

(лекції - 2, семінари - 2,  - 2, самостійна робота - 7).  

Тема 3. Методи аналізу світових релігій у контексті світової політики 

(лекції - 2, семінари - 2, самостійна робота - 7). 

Тема 4. Транснаціональні релігійні рухи у світовій політиці (лекції - 2, 

семінари - 2, самостійна робота - 7). 

Тема 5. Релігійно мотивований тероризм у світовій політиці  

(лекції - 2, семінари - 2, самостійна робота - 7). 

Тема 6. Релігійно-етнічні конфлікти у світовій політиці  

(лекції - 2, семінари - 2, самостійна робота - 7). 

Тема 7. Міжнародні релігійні організації як актори світової політики 

(лекції - 2, семінари - 2, самостійна робота - 7). 

Тема 8. Релігійна риторика у сучасній світовій політиці  

(лекції - 2, семінари - 2, самостійна робота - 7). 

Тема 9. Релігійні комунікації у світовій політиці  

(лекції - 2, семінари - 2, самостійна робота - 7). 

Тема 10. Релігійний фактор в інтеграційних процесах ЄС  

(лекції - 0, семінари - 0, самостійна робота - 7). 

Тема 11. Ісламський фактор у світовій політиці  

(лекції - 0, семінари - 0, самостійна робота - 4). 

Тема 12. Релігійний фактор у зовнішній політиці різних країн світу  

 (лекції - 0, семінари - 0, самостійна робота - 34. Контрольна робота). 

Тема 13. Релігійний фактор у зовнішній політиці України  

(лекції - 0, семінари - 0, самостійна робота - 6). 

 

Методи контролю результатів навчання: залік, контрольна робота 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 

кредитів ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 


