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РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Спеціалізованою Радою як дисертаційні будуть схвалюватися роботи, присвячені дослідженню актуальних проблем методології і особливостей окремих предметних сфер релігієзнавства,
специфіки віровчення і культу неорелігійних течій, історії і сучасного стану релігієзнавчої науки в зарубіжжі, особливостей і постатей
української богословської думки, ролі християнства в світовій історії і культурі, особливостей релігійності різних соціальних і соціально-демографічних груп, історії різних конфесій на українських теренах тощо. Обрану тему обов’язково слід узгодити в координаційній групі, утвореній Спеціалізованою Радою.
ДОКТОРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Релігієзнавча думка України: витоки, постаті, особливості розвитку.
Протестантські вчення про роль і призначення людини в світі: особливості, традиція, сучасність.
Богословська думка України: становлення, розвиток, сучасний
стан.
Критичний аналіз філософсько-методологічних засад марксистської концепції релігії.
Державно-церковні відносини в контексті загальнолюдських цінностей.
Релігія як форма духовно-практичного освоєння світу.
Вільнодумство як традиція духовної культури українського народу.
Історіософія релігії як галузь релігієзнавства: предмет, проблеми,
стан.
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Науково-технічна революція як чинник секуляризації і трансформації релігії.
Релігія в системі факторів формування і розвитку етносу.
Історіографічний аналіз місця і ролі християнства в історії України.
Порівняльний аналіз політичної теології християнських конфесій.
Функції релігії в етногенетичних процесах людства.
КАНДИДАТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблема визначення релігії в сучасному релігієзнавстві.
Релігія як суспільний феномен.
Історична природа релігії.
Структура релігії і закономірності її відтворення.
Філософія релігії як предметна сфера релігієзнавства.
Логіка й ейдетика як органони пізнання релігії.
Духовно-практичні форми вияву релігійного феномену.
Світоглядна природа ідеї святості (за конфесійним підходом).
Неоконсерватизм філософії сучасного православ’я.
Нові тенденції в соціальній філософії сучасного католицизму.
Критичний аналіз витлумачення проблеми “людина-світ” певною
конфесією.
Поняття “світ” в сучасній конфесійній теології.
Гносеологічний аналіз співвідношення істини і віри.
Секуляризація релігійної свідомості: особливості і форми.
Релігійна діяльність в аспекті суб’єкт-об’єктних відносин.
Знаково-символічна природа релігії.
Співвідношення емпіричних і теоретичних методів в дослідженні
релігійних феноменів.
Структурно-функціональний аналіз релігійних явищ.
Проблема сенсу життя в християнській етиці.
Роль особи в церковно-релігійному житті.
Проблема мови в церковно-релігійному житті.
Загальнолюдські цінності як основа толерантних міжконфесійних
відносин.
Католицька концепція “християнської Європи”: критичний аналіз.
Програма “євангелізації світу”: сутність, об’єкти, методи.
Соціальні проблеми в контексті діалогу держава-церква.
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Концепцію “християнського патріотизму” в сучасному православному богослов’ї.
Співпраця віруючих як фактор досягнення громадянської і національної злагоди.
Роль релігійного фактору у формуванні національної свідомості.
Релігія в контексті національного відродження України.
Концепція “християнської активності” в сучасній протестантській
теології.
Проблема морального ідеалу в етичній концепції конфесій.
Роль і місце православ’я в міжнаціональних відносинах.
Релігія як фактор гуманізації особи.
Розвиток політичної культури віруючих в умовах демократичної
України.
Релігія в духовному розвитку особистості.
Релігійно-психологічний комплекс: структура і динаміка. Підприємництво в світлі християнської етики.
Релігійний досвід як категорія психології релігії.
Релігійний фактор в контексті самодеінтифікації національних
меншин.
Революція в природознавстві і сучасний фідеїзм.
Сучасна космологія і релігійне вчення про Всесвіт.
Початки релігії: багатоманіття їх концептуального витлумачення.
Єдність і множинність історично-релігійного процесу.
Етапи еволюції і причини диференціації релігії.
Національні релігії: загальні особливості появи і функціональності.
Функції релігії в етногенетичних процесах.
Православ’я в контексті історії України.
Філософські проблеми дослідження витокових форм релігії.
Соціально-філософські аспекти історичної концепції Російського
православ’я.
Російське православ’я в контексті світового православ’я.
Релігієзнавча концепція М.Драгоманова.
Лінгвістичне релігієзнавство О.Потебні.
Історіософія релігії І.Огієнка.
Соціологічний аналіз релігійності сучасної молоді.
Особливості релігійних пошуків сучасної молоді.
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ції.

Релігія в системі світоглядних орієнтацій сучасної інтеліген-

Динаміка релігійності в незалежній Україні.
Процедура і методи конкретно-соціологічних досліджень в
сфері релігії.
Індивідуальна релігійність: зміст, структура, типологія.
Релігійні потреби особи.
Релігійне середовище і релігійні зв’язки віруючих.
Еволюція буденної свідомості сучасного віруючого.
Секулярні процеси і формування нової релігійності.
Примітка. Продовження тематики досліджень у наступному
числі бюлетня.

НАУКОВI КОНФЕРЕНЦIЇ, КРУГЛI СТОЛИ,
КОЛОКВIУМИ 1997 РОКУ,
якi проводить Українська асоцiацiя релiгiєзнавцiв та
Вiддiлення релiгiєзнавства Iнституту фiлософiї НАН
України разом з iншими науковими iнституцiями
15 сiчня. - Всеукраїнськi Огiєнкiвськi читання. Проводиться
на базi Київського Унiверситету iменi Т.Г.Шевченка.
14 - 15 березня. - Всеукраїнська студентська наукова конференцiя "Молодь та релiгiя". Проводиться на базi Київського
унiверситету iм. Т.Шевченка i Нацiонального Унiверситету "Києво Могилянська Академiя”. Тези обсягом до сторiнки подати до 1 березня.
Остання декада березня. - “Міжконфесійні конфлікти: шляхи
до злагоди”. м.Ужгород.
Започатковується цикл конференцiй, присвячених 2000 лiттю Рiздва Христового. Проводяться коференцiї: 1997 -
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