




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – розкрити теоретичні па практичні особливості осмислення правових 
аспектів буття релігії як суспільного феномену. Через аналіз конкретно-історичних форм релігій 
виокремити внутрішній комплекс системи норм права в релігіях, функції та способи їх практичного 
втілення. Проаналізувати світські джерела права спрямовані на регулювання державно-конфесійних 
стосунків. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

2.1. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 особливості теоретичного аналізу нормативних систем релігій; 

 основні підходи до визначення місця та ролі систем релігійного права в 

процесі релігієгенези та формування національних спільнот;  

 основні характеристики  релігійних правових систем світу;  

 особливості функціонування релігійного права; 

2.2 вміти:  

 визначати особливості ідентифікації систем норм права релігій; 

 визначати місце системи права в релігіях у їх конкретно-історичних типах; 

 визначити роль релігійного фактору у формуванні особливостей релігійного 

світогляду; 

 визначати об’єкт, предмет, методи правового регулювання в релігійних 

традиціях світу; 

 аналізувати особливості правозастосовної практики в релігійних  традиціях. 

           2.3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління  

інформацією; ведення дискусії, критичного ставлення та прогнозування стосовно 

світоглядних, релігієзнавчих, культурних подій та явищ; використання іншомовних 

фахових релігієзнавчих та інформативних джерел.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Правові системи релігій» знайомить 

студентів зі специфікою сприйняття правології релігії та релігійного права в конфесійно-

інституційному (церковному) законодавстві та гуманітарній науці.  

4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомити студентів з історією, основними 

характеристиками та особливостями формування та функціонування релігійних 

нормативно-правових систем та найпоширеніших моделей державно-конфесійних 

відносин. 

- розглянути особливості застосування міждисциплінарного методу при вивченні 

правових феноменів на прикладі аналізу конкретно-історичних форм релігійного права;  

- розкрити особливості інтерпретації релігійного права та проаналізувати його 

конфесійні особливості; 

- розглянути  релігійне право як невід’ємну складову практики релігійного життя 

будь-якої конфесії; 

- ознайомити студентів з історією формування релігійних правових норм; 

- охарактеризувати суть світської моделі державно-конфесійних відносин; 

         - сформувати у студентів цілісне уявлення про особливості та зміст різних форм 

релігійного права 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  

ФК 1. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері релігієзнавства і на межі галузей 

знань, аналізувати наукові здобутки та результати релігієзнавчих напрямів і шкіл.  



ФК 2. Здатність осмислювати релігію як соціальне явище, інтегрувати знання у сфері 

релігієзнавства та застосовувати їх у різних сферах суспільної діяльності.  

ФК 8. Здатність надавати експертно-аналітичну оцінку та прогнозувати потенційні 

можливості використання релігії з метою деструктивного впливу на свідомість і психіку 

людей, розпізнавати найбільш поширені маніпуляційні стратегії.  

ФК 11. Здатність управляти робочими або навчальними процесами у галузі гуманітарних 

наук, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.  

ФК 12. Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у сфері релігієзнавства 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

сутність релігійних правових систем 

 

 

 

Лекції, 

самостійна робота 

письмова 

контрольна 

робота   

10 

1

1.2 

Структуру та наповнення релігійних 

правових систем 

Лекції, 

самостійна робота 

Письмова 

робота, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.3 

суспільно-політичні та теоретичні 

умови досліджень взаємодії 

релігійних правових систем 

Лекції, 

самостійна робота 

письмова 

контрольна 

робота  

10 

1

1.4 

Актуальність змін і видозмін різних 

видів релігійного права  

Лекції, 

самостійна робота 

Письмова 

робота, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

демонструвати знання 

спеціалізованої літератури з курсу 

 

 

Самостійна 

робота 

письмова 

контрольна 

робота, 

письмова 

робота 

10 

2

2.2 

характеризувати особливості 

творчого доробку представників 

різних освітніх осередків  

Лекції, 

самостійна робота 

Письмова 

робота, 

письмова 

контрольна 

робота  

10 

1

2.3 

аналізувати питання свободи волі та 

моральної відповідальності в творах 

представників академічної думки 

Лекції, 

самостійна робота 

Письмова 

робота, 

письмова 

контрольна 

робота  

10 

1здійснювати пошук, систематизацію Самостійна Письмова 10 



2.4 та інтерпретацію додаткової 

інформації, необхідної для вивчення 

проблематики курсу 

робота робота 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій 

Самостійна 

робота 

Письмова 

робота 

5 

2

3.2 

формулювати і аргументувати 

власну думку в ході дискусії з 

проблем моральнісного 

спрямування; вести полеміку 

стосовно даних питань на основі 

володіння категоріально-

поняттєвим апаратом курсу 

Самостійна 

робота 

Письмова 

робота 

5 

 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу стосовно 

питань курсу 

Самостійна 

робота 

Письмова 

робота 

10 

   

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

ПРН  2. Упевнено володіти державною та іноземною 

мовами для реалізації письмової й усної комунікації, в 

тому числі для наукового і професійного спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та 

іноземною мовами. 

  +  + +    +  

ПРН 6. Ефективно взаємодіяти у професійному колективі 

та з представниками інших професійних груп різних 

рівнів, релігійними організаціями, віруючими й 

невіруючими особами. 

 +     +  + +  

ПРН 8. Систематизувати факти релігійного життя 

суспільства, інтерпретувати релігійні події та явища на 

основі розуміння специфіки впливу релігії на суспільні 

процеси. 

 + +  + + + + + + + 

ПРН 10. Приймати ефективні рішення при розв’язанні 

складних задач і проблем релігієзнавства та у ширших 

контекстах, зокрема в умовах неповної інформації та 

суперечливих вимог.  

+   + + + + + + +  

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 



(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної 

оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Самостійна робота №1 (письмова робота. Вплив глобалізації на релігійні правові 

системи ): РН  1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1  – 24 / 40 балів 

3. Самостійна робота №2 (письмова робота «Специфіка взаємодії релігійного 

індуського права із сучасним світським правом Індії» / тема на вибір студента): РН 1.2, 

1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1 –24 / 40 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за дві самостійні роботи (письмова робота за темою). Всі види робіт за семестр 

мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 –  

12 / 20 балів 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 
 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Самостійна робота № 1 Письмова робота: Вплив 

глобалізації на релігійні 

правові системи 

«24» х 1 = 24 

 

«40» х 1 = 40 

 

 № 2 до тем 6, 9: Письмова 

робота: 

Специфіка взаємодії 

релігійного індуського права 

«24» х 1 = 24 

 

«40» х 1 = 40 

 



із сучасним світським правом 

Індії. 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 9-10 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Самостійна робота № 1, 2 (письмові роботи): 

40-31 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження  

30-15 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  

16-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 

2. Підсумкова контрольна робота:  

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість підсумкової 

контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність написання підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. Демонструє не самостійність у виконані 

завдань. 

5-0 балів - Робота містить суттєві помилки. Демонструє не самостійність у виконані 

завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 



 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

 

1 
Тема 1. Вступ у дисципліну. Поняття та 

завдання дисципліни. 
3  2 

2 

Тема 2. Поняття, класифікація та 

різноманітність сучасних правових систем 

сучасності 

3  4 

3 
Тема 3. Загальна характеристика правових 

систем релігійного типу. 
2  4 

4 
Тема 4. Канонічне право. 

 
3  4 

5 
Тема 5. Основи мусульманського права. 

 
3  4 

6 

Індивідуальна самостійна робота №1:  

Письмова робота: Вплив глобалізації на 

релігійні правові системи 

  13 

 

7 Тема 6. Характерні риси індуського права 2  4 

8 Тема 7. Основи іудейського права 2  4 

9 
Тема 8. Загальна характеристика правових 

систем Далекого Сходу.  
3  4 

10 Тема 9. Змішані правові системи. 3  4 

11 
Індивідуальна самостійна робота №2:  
Специфіка взаємодії релігійного індуського 
права із сучасним світським правом Індії. 
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