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Київ 

 
 

 

 



 

16 вересня 

п’ятниця 

14.00-15.00 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ  

Трьохсвятительська 4 
к.410 

Актовий зал 

Інституту 

філософії НАН 

України  

15.00-15.30 Вітання  

  

Пленарне засідання 

СВОБОДА СОВІСТІ І ВІРОСПОВІДАНЬ  

В ЇХ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСЯГНЕННІ:  

ДО 25-ЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 

Модератор Людмила Филипович 

 

 

15.00-15.15 

 

Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ (Київ). Релігійна свобода, держава, 

церкви і постреволюційне суспільство в Україні 

 

 

15.15-15.30 

 

Андрій ЮРАШ (Київ). Державно-церковні взаємини у 

сучасній Україні через призму трансформацій державного 

виконавчого органу у відповідній сфері 

 

 

15.30-15.45 

 

Коул ДЬЮРЕМ (Прово, США). Археологія міжнародних норм 

релігійної свободи 

 

 

5.45-16.00 

 

Анатолій КОЛОДНИЙ (Київ). 25 рокі релігійної свободи в 

Україні: підсумки і проблеми 

 

 

16.00-16.15 

 

Олександр ЗАЄЦЬ (Київ). Міжконфесійні організації 

України в полі свободи релігії 

 

 

16.15-16.30 

 

Михайло БАБІЙ, Сергій ПРИСУХІН (Київ). Свобода совісті та 

свобода релігії: релігієзнавчий, теологічний та правознавчий 

виміри 

 

 

16.30-16.45 

 

Леонід ВИГОВСЬКИЙ (Хмельницький). Свобода совісті як 

гарантія функціонування релігійного комплексу 

 

 

16.45-17.00 

 

Олександр САГАН (Київ). Релігійна свобода по-

православному  

 

 

17.00-17.15 

 

Петро ЯРОЦЬКИЙ (Київ). Католицько-православний 

екуменічний діалог: здобутки і виклики 

 

 

7.15-17.30 

 

Максим БАЛАКЛИЦЬКИЙ (Харків). Релігійна свобода в 

Україні: протестантський контекст 

 

 

17.30-18.00 

 

Питання і обговорення 

 

 

   



 

 

17 ВЕРЕСНЯ 

субота 

9.30-10.00 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

Трьохсвятительська 4 
к.410 

 

Інститут філософії 

ім.. Г.С.Сковороди 

НАН України 

Трьохсвятительська 

4 

 

10.00-12.00 

 

І Секція 

СВОБОДА СОВІСТІ В ЇЇ СУТНОСТІ  

І РІЗНОМАНІТТІ ВИРАЖЕННЯ 

Модератор Олександр Саган 

  

 

421 ауд. 

 Оксана ГОРКУША (Київ). Узгодження пропозитивного та 

належного значення свободи як завдання вітчизняного 

релігієзнавства 

 

 Людмила ЛІПІЧ (Київ). Релігійна свобода як предмет 

соціологічного аналізу  
 

 Олена ЛАВРИНОВИЧ (Київ).Релігійна свобода як 

фактор розвитку громадянського суспільства 

 

 Річард ГОРБАНЬ (Косів). Феномен свободи з погляду 

специфіки національної духовності 
 

 Богдана ТКАЧУК (Львів). Релігійна свобода через призму 

гострих моральних проблем сучасності: від досвіду до 

діалогу 

 

 Алла КИРИДОН (Київ). 2016-й. Релігійна ідентичність в 

умовах війни і миру 
 

 Людмила ФИЛИПОВИЧ (Київ). Кому потрібна свобода 

релігії: світовий та український контекст 
 

 Юрій КОВАЛЕНКО (Київ). Як із Заповіді зникла свобода і 

чому важливо її повернути 
 

 Гнат МЄРЄНКОВ (Київ). Діалог як форма захисту 

релігійної свободи 
 

 Лариса МОІСЕЄНКО (Красноармійськ). Діалог культур як 

фактор розвитку цивілізації 
 

 Сергій ШЕВЧЕНКО (Київ). Специфіка інтерпретації 

свободи С.К’єркегором в контексті осучаснення 

християнства 

 

 Олег ШЕПЕТЯК (Київ). Релігійна терпимість як умова 

процвітання багаторелігійної держави: історичний приклад 

Індії епохи Великих Моголів 

 

 Валентин ДЗЮБЕНКО (Київ). Храмова гора: історія 

конфронтації та можливості міжконфесійного діалогу 
 

 Едуард МАРТИНЮК, Олена НИКИТЧЕНКО (Одеса). 

Конвергентні процеси в сучасному релігійному житті та 

свобода совісті 

 

12.00-12.30 Перерва на каву  



 

 

10.00-12.00 

 

ІІ Секція  

РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В РІЗНОМАНІТТІ ФОРМ ЇХ 

ВИЯВУ 

Модератор Алла Арістова 

 

 

410 ауд. 

 Михайло ЧЕРЕНКОВ (Київ). Права людини, 

«ортодоксія» і «єресь»: філософсько-релігійні рамки 

інтерпретацій 

 

 Тетяна ПРОДАН (Львів). Людська гідність та релігійна 

свобода в контексті постсекулярного діалогу 
 

 Анатолій КОВАЛЬ (Львів). Націоналізм в контексті 

християнської релігії 
 

 Олена МАСКЕВИЧ (Вінниця). Релігія як фактор 

збереження й трансляції національних і духовних 

традицій 

 

 Мар’яна ТАТАРЧУК (Київ). Релігійні меншини України 

в соціально-культурних і правових аспектах 
 

 Алла АРІСТОВА (Київ). Динаміка релігійно-

вмотивованого тероризму: глобальні тренди 
 

 Ярослав ЮВСЕЧКО (Хмельницький). Релігійні 

організації і суспільні перетворення в Україні: нові 

вектори взаємовпливів 

 

 Михайло СИТНИКОВ (Москва). Замкнуте коло  

 Олексій ТИТАРЕНКО (Київ). Релігійні відносини в 

контексті суспільних змін та становлення громадянського 

суспільства 

 

 Анна СЛУБСЬКА (Чернівці). Громадянська церква та 

громадянська релігія: український контекст 
 

 Ірина БОГАЧЕВСЬКА (Київ). Громадянська релігія в 

контексті українських і російських політичних реалій 
 

 Дмитро ВОВК (Харків). Релігійна свобода на тлі україно-

російської війни: деякі юридичні аспекти 
 

 Тетяна ГАВРИЛЮК (Київ). Християнство в 

антропологічній перспективі світоглядних змін ХХ ст. 
 

 Михайло СМИРНОВ (Санкт-Петебург). Публічність і 

приватність у відношенні до релігії: досвід сучасності 
 

 

12.00-12.30 

 

Перерва на каву 

 

 



 

 

12.30-14.00 

 

ІІ Секція 

РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В РІЗНОМАНІТТІ ФОРМ ЇХ ВИЯВУ 

Модератор Петро Яроцький  

 

 

410 ауд. 

 Віта ТИТАРЕНКО (Київ). Плюралізація релігій як наслідок 

диференціації суспільства в утопіях і реальності 
 

 Павло ЯМЧУК (Одеса). Філософія християнського консерватизму 

європейських мислителів ХІХ-ХХ ст.ст. в контексті формування 

сучасної христоцентричної особистості і суспільства 

2.  

 Оксана РУДАКЕВИЧ (Тернопіль). Релігія та соціальне право: 

вплив релігійного фактора на формування системи 

соціального захисту країн Європейського Союзу 

 

 Елла БИСТРИЦЬКА (Тернопіль). Берестейська унія у фокусі 

розуміння релігійної свободи на межі 16-17 ст. 
 

 Олександр БІЛОКОБИЛЬСЬКИЙ (Київ). Релігійні ідеології в 

постсекулярному суспільстві 
 

 Ксенія ГУРЖИ (Київ). Релігійні практики пам’яті в міськом 

просторі 
 

 Ольга ДОБРОДУМ (Київ). Релігійна свобода та православна 

освіта в РУнеті 
 

 Уляна СЕВАСТЬЯНІВ (Львів). Інтернет як площина релігійної 

свободи 

 

 Віталій ДОКАШ (Чернівці). Громадянське суспільство як 

гарант свободи релігії та толерантизації міжконфесійних 

відносин 

 

 Галина КУШНІР (Харків). Релігійна свобода і міжцерковна 

толерантність на прикладі життя та публіцистичної спадщини 

Євгена Сверстюка 

 

 Ольга НЕДАВНЯ (Київ). Актуальні виклики здійснення 

ціннісно-регулятивної функції в сучасних релігійних 

організаціях України за умов релігійної та світоглядної 

свободи 

 

 Руслан ХАЛІКОВ (Київ). Контрсекулярна релігійна 

ідентичність як виклик для традиційних цінностей 
 

 Олег МАЛЬЦЕВ (Одеса). Деструктивний і антирелігійний 

характер антисектантського руху на пострадянському просторі 
 

 Михайло МУРАШКІН (Дніпро). Війна і мир: чи можливий 

діалог релігійно-містичних культур 
 

 Леонід КОНДРАТИК (Луцьк). «Свободомислення» Мих. 

Грушевського як основа трансформації традиційного 

суспільства 

 

 

14.00-15.00 

 

Обід  

 

 



 

 

12.30-14.00 

 

ІІІ Секція  

КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ У РІЗНОМАНІТТІ ЙОГО ТЕЧІЙ 

Модератор Павло Павленко 

 

 

421 ауд. 

 Валентина БОДАК (Дрогобич). Міжконфесійний діалог церков як 

діалог культур 
 

 Павло ПАВЛЕНКО (Київ). Гібридна війна на церковному фронті   

 Володимир МОРОЗ (Тернопіль). Убити дракона: постколоніальні 

виклики для Православної Церкви в Україні 
 

 Сергій ЗДІОРУК (Київ). Служба військових капеланів України в 

умовах Вітчизняної війни 2014-2016 років з Російською імперії 
 

 Ганна КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО (Київ). Аксіологічні виклики 

індивідуальної релігійності православного вірянина за умов 

релігійної свободи та свободи совісті в Україні 

 

 Андрій ТИЩЕНКО (Дніпро). Вплив харизматичних рухів на 

соціально - духовну сферу суспільства (на прикладі «Нового 

покоління») 

 

 Ольга МАКСИМЕНКО (Київ). Соціальне самопочуття 

новонавернених мусульман у різних країнах світу 
 

 Дмитро БАЗИК (Київ). Аксіологічні виміри сучасних 

нативістських рухів в контексті релігійної свободи 

 

 Ольга ГОЛЬД (Одеса). Вплив американських церков на 

українське релігійне співтовариство у формуванні цінності 

релігійної свободи 

 

 Юрій БОРЕЙКО (Луцьк). Повсякденність українського 

православного вірянина: світське й релігійне в постсекулярному 

світі 

 

 Олександр ОВСІЄНКО (Гамбург). Заборона на хіджаб для 

мусульманок Німеччини в контексті європейських принципів 

релігійної свободи 

 

 Людмила ШУГАЄВА  (Рівне). Православні меншини 

харизматичного спрямування в Україні: шляхи еволюції 
 

 Ірина БУЛИГА (Рівне). Християнські конфесії Волинського регіону 

в умовах трансформації сучасного українського суспільства 
 

 Юрій ВІЛЬХОВИЙ (Полтава). Трансформаційні вияви сучасного 

п’ятидесятництва в Україні: реалії і перспективи 
 

 Роман СІТАРЧУК (Полтава). Національні питання в діяльності 

протестантських громад на етапі становлення 
 

 

14.00-15.00 

 

 

Обід 

 



 

 

15.00-16.30 

 

Секція ІV 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

РЕЛІГІЙНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ 

Модератор Лариса Владиченко 

 

 

410 ауд. 

 Олег БУЧМА (Київ). Релігія, свобода, держава, право в 

контексті творення громадянського суспільства в Україні 
 

 Лариса ВЛАДИЧЕНКО (Київ). Закон України «Про 

свободу совісті та релігійних вірувань»: нормотворчі зміни 

до чинної редакції 

 

 Максим ВАСІН (Київ). Огляд ініціатив у сфері розвитку 

релігійного законодавства України. 
 

 Олександр ЗАВАЛІЙ (Київ). Релігійна свобода не для всіх: 

рідновірський підхід 
 

 Олег КИСЕЛЬОВ (Київ). Особливості вияву свободи 

совісті в Україні радянської доби 
 

 Анатолій КОЛОДНИЙ (Київ). Релігійна мережа України 

2015 року в її конфесійному зрізі і проблемах 
 

 Іван ПАПАЯНІ (Київ). Інституційний та 

ідентифікаційний виміри релігійності українського 

суспільства 

 

 Віталій СОЛОВЬЕВ (Харьків). Про контроль релігійної 

свободи або види релігієзнавчої експертизи нових 

релігійних течій 

 

 Світлана КАРАСЬОВА (Мінськ). Правове регулювання 

і практика взаємодії держави і церкви в сфері шкільної 

освіти в Білорусі 

 

 Катерина ЕЛБАКЯН (Москва). Релігійна політика 

радянської держави через призму становища релігійних 

меншин (на прикладі Російської Федерації) 

 

 Віктор ОДИНОЧЕНКО (Гомель, Білорусь). Право на 

свободу совісті в сучасній Білорусі: проблеми здійснення 
 

 Наталя КУТУЗОВА (Мінськ). Міжнародний і 

національний стандарт забезпечення релігійної свободи 

у сприйнятті лідерів релігійних співтовариств Білорусі 

 

   

 

16.30-17.00 

 

 

Підведення підсумків 
Анатолій Колодний 

 

410 ауд. 

 

17.30-21.00 

 

Гала-концерт в Оперному театрі  

до 25-річчя ЦІХСОД 

Прийняття 

 

 

 



Список учасників 

 
Арістова Алла (Київ), докт. філос.н., проф., пров. наук. спів. Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (далі ВР ІФ НАНУ).  

Бабій Михайло (Київ), канд. філос.н., наук. співробітник ВР ІФ НАНУ.  

Базик Дмитро (Київ), канд. філос.н., учений секретар ВР ІФ НАНУ.  

Балаклицький Максим (Харків), доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, 

професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна.  

Бистрицька Елла (Тернопіль), докт. істор.н., професор кафедри стародавньої і 

середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка.  

Біддулф Говард (Прово, США), докт.політології, професор.  

Біддулф Лорел (Прово, США), докт. юриспруденції, професор.  

Білокобильський Олександр (Київ), докт.філос.н., професор, Голова Київського 

відділення Українського інституту стратегій глобального розвитку і адаптації.  

Богачевська Ірина (Київ), докт.філос.н., професор, зав.каф.філософії та педагогіки 

Національного транспортного університету. 

Бодак Валентина (Дрогобич), докт. філос.н., професор Дрогобицького університету ім. 

І.Франка.  

Бойко Алла (Київ), докт.філол.наук, професор Інституту журналістики КНУ ім. 

Т.Г.Шевченка.  

Борейко Юрій (Луцьк), канд. істор. наук, доцент кафедри релігієзнавства 

Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.  

Булига Ірина (Рівне),  кандидат філофських наук, доцент Рівненського державного 

гуманітарного університету.  

Бучма Олег (Київ), канд. філос.н., доцент, ст. н. сп. ВР ІФ НАН України.  

Васін Максим (Київ), виконавчий директор Інституту релігійної свободи,  

Виговський Леонід (Хмельницький), докт. філос.н., проф., зав.каф. філософії 

Хмельницького університету управління і права 

Вільховий Юрій (Полтава), канд. істор.н., доцент кафедри всесвітньої історії і методики 

викладання історії Полтавського національного педуніверситету ім. В.Г.Короленка. 

Владиченко Лариса (Київ), докт.філос.н., доцент, заст. директора Департаменту у 

справах релігій та національностей Міністерства культури України. 

Вовк Дмитро (Харків), канд. юрид.н., доцент кафедри теорії держави і права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  

Гаврилюк Тетяна (Київ), докт. філос.н., проф. кафедри філософії та соціогуманітарних 

дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту.  

Гольд Ольга (Одеса), канд. філос.н., доцент ОНУ ім. Мечнікова, Центр 

компаративістських досліджень.  

Горбань Річард (Івано-ФІранківськ), канд. філос.н., доцент Духовної семінарії УГКЦ.  

Горкуша Оксана (Київ), канд. філос.н., ст.н.співробітник ВР ІФ НАНУ. 

Гуржи Ксенія (Київ), магістр релігієзнавства, Український інститут стратегій 

глобального розвитку і адаптації. 

Дзюбенко Валентин (Київ), аспірант кафедри культурології НПУ ім. М.П. Драгоманова.  

Добродум Ольга (Київ), докт.філос.н., професор кафедри філософії Київського 

національного університету культури і мистецтв. 

Докаш Віталій (Чернівці), докт. філос.н., проф., зав. каф. соціології ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича.  

Дьюрем Коул (Прово, США), докт.юрид.н., професор Центру дослідження релігії і права 

Брігамянгського університету 

Елбакян Катерина (Москва), докт.філос.наук, професор каф. соціології і управління 

соціальними процесами Академії праці та соціальних відносин.  

Єленський Віктор (Київ), докт. філос.н., проф., народний депутат України.  



Завалiй Олександр (Київ), сповідник РУНВіри.  

Заяць Олександр (Київ), директор Інституту релігійної свободи.  

Здіорук Сергій (Київ), канд.філос.н., пров. наук. співробітник відділу гуманітарної 

безпеки Національного Інституту стратегічних досліджень, директор-засновник 

Інституту миру та конфліктів Української Ради миру.  

Карасьова Світлана (Мінськ), канд.філос.н., доцент кафедри філософії Білоруького 

державного університету. 

Киридон Алла (Київ), докт. істор.н., проф., директор Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво».  

Кисельов Олег (Київ), канд.філос.н., ст.наук. співр., учений секретар Інституту філософії 

імені Г.С. Сковороди НАН України.  

Коваленко Юрій (Георгій) (Київ), протоієрей, ректор Відкритого Православного 

Університету Святої Софії-Премудрості.  

Коваль Анатолій (Львів), аспірант ЛНУ ім. І. Франка.  

Колодний Анатолій (Київ), докт. філос.н., заст.директора-керівник ВР ІФ НАНУ.  

Кондратик Леонід (Луцьк), докт.філос.н., проф., декан факультету соціальних наук 

Східно-європейського національного університету ім. Лесі Українки.  

Кузев Валерій (Маріуполь), канд.філос.н., Приазовський технічний університет.  

Кулагіна-Стадніченко Ганна (Київ), канд. філос.н., ст.н. співроб. ВР ІФ НАНУ.  

Кутузова Наталія (Мінськ), канд. філос. н., голова Правління МОО «Центр вивчення 

сучасної релігійності»,  зав. Центром досліджень глобалізації, інтеграції і 

соціокультурного співробітництва Інституту філософії НАН Білорусі.  

Кушнір Галина (Харків), аспірант кафедри журналістики філологічного факультету 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

Лавринович Олена (Київ), канд.філос.н., доцент кафедри філософії та педагогіки 

Національного транспортного університету. 

Ліпіч Людмила (Київ), канд.філос.наук, доцент кафедри філософії та педагогіки 

Національного транспортного університету. 

Максименко Ольга (Київ), пров. соціолог відділу методології та методів соціології 

Інституту соціології Національної академії наук України.  

Мальцев Олег (Одеса), здобувач Національного педагогічного університету 

ім.М.Драгоманова.  

Мартинюк Едуард (Одеса), канд.філос.н., доцент Одеського нкаціолналдьного 

університету ім. І.І. Мечникова. 

Маскевич Олена, старший викладач Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ.  

Мєрєнков Гнат (Київ), журналіст і редактор сайту adventist.org.ua, член асоціації 

"Новомедіа".  

Моісеєнко Лариса (Красноармійськ), канд. істор. наук, доцент кафедри ЗНП 

Красноармійського Індустріального інституту Державного вищого навчального закладу 

«Донецький технічний університет».  

Мороз Володимир (Тернопіль), канд. істор.н., головний редактор у RIA Media Corp.  

Мурашкін Михайло (Дніпро), докт.філос.н., професор кафедри філософії та політології 

ПДАБА.  

Недавня Ольга (Київ), канд. філос.н., ст.наук. спів. ВР ІФ НАНУ.  

Никитченко Олена (Одеса), канд. філос.н., доцент ОНУ імені І.І. Мечникова.  

Овсієнко Олександр (Гамбург), магістр релігієзнавства, стажер ВР ІФ НАНУ.  

Одиноченко Віктор (Гомель), канд.філос.н, доцент Гомельського державного 

університету ім. Ф. Скорини. 

Павленко Павло (Київ), докт.філос.н., проф., пров. наук.співр. ВР ІФ НАНУ.  

Папаяні Іван (Київ), канд.філос.н., доц., зав.сектором Департаменту у справах релігій та 

національностей Міністерства культури України. 

Присухін Сергій (Київ), канд. філос.н., доц. кафедри філософі Київського національного 

університету економіки ім. В.Гетьмана.  
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Продан Тетяна (Львів), аспірантка філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка.  

Рудакевич Оксана (Тернопіль), канд. філос.н., доцент Тернопільського фінансово-

економічного інституту.  

Саган Олександр (Київ), докт.філос.н., пров. наук. спів., заст.керівника ВР ІФ НАНУ.  

Севастьянів Уляна (Львів), аспірант, Львівський національний університет імені Івана 

Франка.  

Ситников Михаил (Москва), журналіст, головний редактор РелигиоПолис.  

Сітарчук Роман (Полтава), докт. істор.н., проф., перший проректор Полтавського 

національного педуніверситету ім. В.Г.Короленка. 

Слубська Анна (Чернівці), викладач Буковинського державного медичного 

університету.  

Смирнов Михаїл (Санкт-Петебург), докт.соціол. н., зав. Кафедрою філософії 

Ленінградського державного університету ім. А.С. Пушкіна. 

Соловйов Віталій (Харьків), викладач Національного аерокосмічного університету ім. 

Жуковского «Харьківський авіаційний інститут».  

Татарчук Мар’яна (Київ), аспірант ВР ІФ НАНУ.  

Титаренко Віта (Київ), канд.філос.н., ст.наук. спів роб. ВР ІФ НАНУ.  

Титаренко Олексій (Київ), ), канд.філос.н., доцент Національної академії державного 

управління при Президентові України 

Тищенко Андрій (Дніпро), здобувач ВР ІФ НАНУ 

Ткачук Богдана (Львів), магістр-культуролог філософського факультету Львівського 

національного університету ім. І. Франка 

Филипович Людмила (Київ), докт.філос.н., проф., зав. від. філософії та історії релігії ІФ 

НАНУ.  

Халіков Руслан (Київ), к.філос.н., вчений секретар Українського інституту стратегій 

глобального розвитку і адаптаці. 

Черенков Михайло (Київ), докт.філос.н., проф.. Українського католицького 

університету. 

Шевченко Сергій (Київ), канд.філос.н., наук.співр. відділу історії зарубіжної філософії 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.  

Шепетяк Олег (Київ), священик Української Греко-Католицької Церкви, докт.філос. н., 

доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.  

Шугаєва Людмила (Рівне), докт.філос.н., проф.., зав. кафедри філософії Рівненського 

державного гуманітарного університету.  

Ювсечко Ярослав (Хмельницький), канд.філос.н., доцент Хмельницького національного 

університету.  

Юраш Андрій (Київ), канд.політ.н., доцент, директор Департаменту у справах релігій та 

національностей Міністерства культури України. 

Ямчук Павло (Одеса), докт.філос.н., проф. Одеського державного університету 

внутрішніх справ.  

Яроцький Петро (Київ), докт.філос.н., проф., заст. керівника ВР ІФ НАНУ.  


