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УДК 2-67
ББК 86.3
РЕЛІГІЙНА СВОБОДА: свобода релігії і переконань за умов сучасних викликів.
Науковий щорічник № 19. Частина ІІ. За загальною редакцією проф. А.Колодного,
Л.Филипович. – К.: УАР, 2016. - 124 с.
Це число щорічника РС укладено із текстів доповідей і повідомлень, виголошених на
Міжнародному експертному форумі «Свобода релігії і переконань за умов сучасних викликів»,
який відбувся 14-15 вересня 2016 р. в Києві на базі Київського національного університету імені
Т.Г.Шевченка. Проведення конференції в Україні зініціювали Громадський фонд «Відкрита
позиція» (Киргизстан), Норвезький Гельсінський Комітет, Центр демократичних інституцій
(Україна), Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Відділення релігієзнавства
Інституту філософії НАН України, кафедра релігієзнавства філософського факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Департамент у справах релігій та
національностей Міністерства культури України.
Статті подаються в авторській редакції. Вони розміщені в двох розділах: 1. Вияви релігійної
свободи і практика її обмежень. 2. Обмеження чи гарантування свободи совісті в країнах
пострадянського простору.
Ця колективна праця може бути значимою для науковців, викладачів релігієзнавчих і
правознавчих дисциплін, державних службовців, студентів та аспірантів релігієзнавчих і
правознавчих спеціалізацій, всіх, кого цікавлять проблеми свободи буття релігії у світі.
Редакційна колегія щорічника «Релігійна свобода»:
д.філос.н. А.Колодний (головний редактор), д.філос.н. А.Арістова, к.філос.н. С.Здіорук,
д.філос.н. О.Саган, д. істор. н. Р. Сітарчук, д.істор.н. О.Уткін, д.філос.н. Л.Филипович, к. політ. н.
А.Юраш, д. філос.н. П.Яроцький.
Редакційну підготовку випуску щорічника № 19 (ІІ) здійснили:
А. Колодний, Л. Филипович, Г.Филипович
Рекомендовано до друку Вченою Радою Відділення релігієзнавства
Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
(протокол № 17 від 8 листопада 2016 року).
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УДК 2-67
ББК 86.3
РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА: Свобода религии и убеждений в условиях современных
вызовов. Научный ежегодник. № 19. Часть II. Под общей редакцией проф. А.Колодного и
Л.Филипович. - Киев: УАР, 2016. – 124 с.
Этот номер ежегодника РС состоит из текстов докладов и сообщений, произнесенных на
Международном экспертном форуме «Свобода религии и убеждений в условиях современных
вызовов», который состоялся 14-15 сентября 2016 в Киеве на базе Киевского национального
университета имени Т.Г.Шевченко. Проведение конференции в Украине инициировали
Общественный фонд «Открытая позиция» (Кыргызстан), Норвежский Хельсинкский Комитет,
Центр демократических институтов (Украина), Бюро по демократическим институтам и правам
человека ОБСЕ, Отделение религиоведения Института философии НАН Украины, кафедра
религиоведения философского факультета Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко, Департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины.
Статьи подаются в авторской редакции. Они размещены в двух разделах: 1. Проявления
религиозной свободы и практика ее ограничений. 2. Ограничение или обеспечения свободы
совести в странах постсоветского пространства.
Эта коллективная работа может быть значима для научных работников, преподавателей
религиоведческих и правоведческих дисциплин, государственных служащих, студентов и
аспирантов религиоведческих и правоведческих специализаций, всех, кого интересуют проблемы
свободы бытия религии в мире.
Редакционная коллегия ежегодника «Религиозная свобода»:
д.филос.н. Колодный (главный редактор), д.филос.н. А.Аристова, к. филос.н. С.Здиорук,
д.филос.н. Саган, д. истор. н. Р. Ситарчук, д.истор.н. О.Уткин, д.филос.н. Л.Филипович, к. полит. н.
А.Юраш, д. филос.н. П.Яроцький.
Редакционную подготовку выпуска ежегодника № 19 (ІІ) осуществили:
А. Колодный, Л. Филипович, Г.Филипович
Рекомендовано к печати Ученым Советом Отделения религиоведения
Института философии имени Г.С. Сковороды НАН Украины
(Протокол № 17 от 8 ноября 2016 года).
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