КОРОТКИЙ ЗВІТ-ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ
ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ІФ НАНУ в 2014 РОЦІ
Впродовж 2014 року Відділенням, в якому працює 8 докторів і 10 кандидатів наук,
завершено виконання планових тем 2012-2014 рр., підготовлені до друку рукописи
монографій «Релігія в контексті форм суспільної свідомості» та «Інституалізаційні процеси в
релігіях світу та України».
У 2014 році Відділенням надруковано:
• Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка. Науково-документальна
монографія. За ред. Л.Филипович, О.Горкуші та В.Титаренко. –К., 2014. – 32 д.а..
Книга знайшла схвальну оцінку, в т.ч. й українських церков. Презентувалася 23 рази в
Польщі і США, зокрема в Нью-Йорку, на «Голосі Америки», в містах України;
• три індивідуальні монографії (А.Колодный. Церковь Исуса Христа Святых
последних дней. – Полтава, 2014. – 7,5 п.л.; Л.Компаниец. Идея реинкарнации в
мировой культуре. – К., 2014. – 18 п.л; О.Шепетяк. Німецькомовна католицька думка
другої половини ХХ століття. – К., 2014. – 23,4 д.а.);
• дев’ять наукових збірників ( Шевченко-Християнство-Україна.- К., 2014. – 15,3
д.а.; «Русский мир» патріарха Кирила не для України». - К., 2014. – 22,5д.а.; Історія
релігії в Україні. У 2-х кн. -Львів, 2014.– 84,9 д.а.; Українське Православ’я у
контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій. – К.-Тернопіль, 2014. –
28,1д.а.; Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин.- К.,
2014. – 8,83 д.а.; Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та
міжконфесійні взаємини. – К.-Галич, 2014.- 14,2 д.а.; Роль експертних товариств у
сфері політики, охорони довкілля, культури та релігійного життя в Україні та
Білорусі. – К., 2014. - 6,5 д.а. та ін.
• щорічник «Релігійна свобода» №17-18. - К.,2014.- 26,75 д.а.;
• квартальники «Українське релігієзнавство». Числа 69-72. – К.,2014. – 40,6 д,а.;
• упорядковані і видрукувані за науковою редакцією А.Колодного вибрані твори
богослова-релігієзнавця Івана Ортинського «Християнство в його виявах і
сьогочасних проблемах». - К., 2014. – 905 стор.
Обсяг надрукованої продукції - 335,58 д.а. Окрім цього науковцями Відділення видано в
інших виданнях 30 статей загальним обсягом 23,8 д.а., вміщено 34 статей в електрон. носіях,
подано до друку 31 статтю. Написано 5 індивідуальних монографій.
Активно виходили в 2014 році у різні ЗМІ О.Горкуша, О.Недавня, О.Саган, В.Титаренко,
Л.Филипович.
Проф. Филипович Л.О. працювала над спільним проектом НАН України і Білорусі
«Експертні товариства України та Білорусі в системі соціального менеджменту:
теоретико-методологічний та інституційний аспекти». За наслідками видрукувано збірку.
Відділення постало організатором або співорганізатором 5 міжнародних та 11
всеукраїнських наукових конференцій (див. додаток). Протягом року на них і ще на 22 інших
конференціях співробітниками Відділення виголошено 77 доповіді/повідомлення. В роботі 5
конференцій у закордонні брали участь Л.Филипович (США, Польща, Білорусь), О.Саган
(Польща, Канада), А.Колодний та В.Титаренко (Польща).

Перелік наукових конференцій, організатором або співорганізатором яких в 2014
році було Відділення релігієзнавства ІФ НАН України
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Всеукраїнська конференція «Методологічні засади і наступність релігієзнавчих
досліджень в Україні». – Січень, Тернопіль.
Всеукраїнська конференція «Шевченко – Християнство – Україна». – Березень, Київ.
Міжнародна конференція «Історія релігії в Україні». – Травень, Львів.
Міжнародна конференція «Аварамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи
та міжконфесійні взаємини». –Травень, Галич.
Регіональна конференція «Актуальні проблеми в розвитку духовної культури і
релігії». – Червень, Херсон.
Всеукраїнська конференція «Релігієзнавство в Київському університеті: інституційні
та перосональні виміри». – Червень, Київ.
Всеукраїнський Круглий стіл «Православ’я і національна безпека». – Жовтень, Київ.
Всеукраїнський Круглий стіл «Внутріінституційні процеси в мусульманській уммі
України і шляхи її толерантизації». – Жовтень, Київ.
Міжнародна конференція «Україна-Ватикан: християнство в конфесійній його
включеності у різні сфери суспільного буття». – Листопад, Київ.
Міжнародна конференція «Релігія в контексті глобалізаційних процесів». – Листопад,
Краків (Польща).
Всеукраїнська конференція «Українське Православ’я в контексті вітчизняної історії та
в сучасних суспільних реаліях». – Листопад, Тернопіль.
Всеукраїнська конференція «Кафедрі релігієзнавства Київського університету – 55». –
Листопад, Київ.
Всеукраїнська конференція «Іслам в Україні та світі: тенденції та перспективи
розвитку» . - Грудень, Київ.
Всеукраїнський Круглий стіл «Інституційні процеси в сучасних релігіях: загальні
закономірності та особоливості українського контексту України». –Грудень, Київ.

Інші види роботи Відділення:
• на базі Відділення працювала Координаційна Рада з проблем релігієзнавства країн
СНД і Балтії (куратор - проф.Л.Филипович);
• у Відділенні працювали теоретичний (проф.Шевченко В.В.) та інформаційний (проф.
Саган О.) семінари, Координаційна рада з релігієзнавчих досліджень(проф.Яроцький
П).;
• Відділення участю своїх співробітників мала творчу присутність в Міжнародній
Асоціації істориків релігії та Міжнародній Академії свободи релігії і віровизнань,
творчо співпрацювало з Міжнародним центром права і релігієзнавства
Брігамянгського університету (США), Інститутом релігієзнавства Ягелонського
університету (Польща) та Російським товариством дослідників релігії.
• В звітному році релігієзнавчі курси і спецкурси читали 5 співробітників Відділення в
9 світських і 2 духовних навчальних закладах.
Керівник Відділення
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