
17 Методичні рекомендації до курсу 

Перелік  
орієнтовних тем  

для підготовки проектів 
 
1. Роль буддизму в суспільно-політичному житті країн Азії. 
2. “Римське питання” у політичному житті Італії ХІХ-ХХ ст. 
3. Масонство та його вплив на політичні процеси: погляди на 

проблему. 
4. Англіканська церква в політичній історії Англії. 
5. Принцип цезаропапізму в державно-церковних відносинах: 

історія та сучасність. 
6. Доктрина “Москви як третього Риму” та її вплив на політику 

Російської держави. 
7. Релігійне питання в політичному розвитку Російської імперії 

на початку ХХ ст. 
8. Джихад: релігійна концепція та політична практика. 
9. Вплив ідеї джихаду на політику мусульманських країн: історія 

та сучасність. 
10. Мусульманські держави Іспанії доби середньовіччя: специфіка 

розвитку. 
11. Політика більшовиків щодо релігії і церкви: декларації та дій-

сність. 
12. Теократичні держави сучасності: порівняльна характеристика. 
13. Ватикан у політичному житті Європи та світу. 
14. Християнські політичні партії та їх роль у політичному житті 

країн Заходу. 
15. Екуменізм: основні тенденції та перспективи розвитку  

в ХХІ ст. 
16. Роль Іоанна Павла ІІ у політичних процесах кінця ХХ – почат-

ку ХХІ ст. 
17. Міжнародні релігійні організації: вплив на світову політику.  
18. “Ісламський соціалізм”: теорія і практика. 
19. “Ісламська держава”: концепція та політична практика арабсь-

ких країн. 
20. “Ісламське відродження”: причини, основні тенденції, наслід-

ки. 



18 Політика і релігія 

21. Ісламський фундаменталізм: концепція та політична практика. 
22. Хто та чому підтримує ісламських фундаменталістів? 
23. Роль ісламського фактора в політичному житті Афганістану. 
24. Роль релігійного чинника в індо-пакистанській проблемі: істо-

рія та сучасність. 
25. Неорелігії в Україні: причини популярності на межі століть. 
26. Вплив Брестської церковної унії на політичне життя в Україні: 

“плюси” та “мінуси”. 
27. Роль митрополита А.Шептицького в політичній історії Украї-

ни ХХ ст. 
28. Релігійна політика українських урядів 1917-1920 рр.: порівня-

льна характеристика. 
29. Гандізм та його вплив на політичне життя Індії. 
30. Конфуціанство у політичному житті Китаю: історія та сучас-

ність. 
31. Синтоїзм та його вплив на політичну культуру Японії. 
32. Марксизм як квазірелігія ХХ ст.: погляди на проблему. 
33. Молодь та неорелігії: чи є небезпека для суспільства? 
34. Політична та світоглядна криза в посттоталітарних суспільст-

вах: шляхи подолання. 
35. Відокремлення церкви від держави: зарубіжний досвід та уро-

ки для України. 
36. Прозелітизм: історія та сучасність. 
37. Релігія як виправдання політичного тероризму: досвід історії 

та сучасна політична практика. 
38. Проблеми війни та миру, насилля та ненасильства в релігійних 

ученнях ісламу та християнства: порівняльна характеристика. 
39. Проблеми війни та миру, насилля та ненасильства в релігійній 

доктрині ісламу: теорія та політична практика. 
40. Церковні інститути та вибори в Україні. 
41. Чи існує загроза загострення міжконфесійних конфліктів в 

Україні? 
42. Чи потребує реформування законодавство України щодо релі-

гії і церкви? 
43. Політичні аспекти протестантизму. 
44. Міжконфесійний чинник в українсько-російських відносинах. 


