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на гармонійному поєднанні міжнародних правових актів з національними
особливостями буття релігійних організацій в тій чи іншій країні.
3. Об'єктом, що потребує постійної уваги і підтримки держави, мають
бути етноконфесійні спільноти та конфесійні меншини.
4. Актуальною залишається проблема унеможливлення втручання
державних структур всіх рівнів у внутрішньоцерковні справи, їх канонічну
діяльність. Заборони потребують будь-які спроби регіонального
законодавчого регулювання діяльності релігійних організацій, за винятком
розв'язання проблем, передбачених законом.
5. Потужним каталізатором посилення суспільно-корисної ролі
церкви, її інтегруючої функції в суспільстві має стати процес гуманітаризації
державної політики щодо церкви та віруючих в контексті міжнародних
правових актів, які стосуються свободи релігії, переконань, совісті.
Утворення міжцерковних структур має відбуватися не з ініціювання і
втручання в цей процес державних органів.
Важливою в цьому зв'язку постає проблема деполітизації релігійного
питання, законодавча заборона будь-яких спроб інструментального
використання церкви політичними партіями, громадськими організаціями в
досягненні певних політичних цілей. Державна політика в означеній царині
має бути спрямована на створення всебічних можливостей для здійснення
церквою, релігійними організаціями історично і сутнісно притаманної їм
місії. Дієвою і послідовною має бути підтримка владними структурами всіх
аспектів суспільної, соціокультурної, соціально-психологічної діяльності
релігійних організацій. Це вимагає впровадження і відповідної податкової
політики, певних пільгових умов в зміцненні матеріально-майнової бази, що
реально і дієво заохочувала б релігійні організації до інтенсивної реалізації
милосердницьких і доброчинних проектів.
6. Держава має активно сприяти формуванню в суспільстві
атмосфери взаємної довіри і толерантності, відповідальності, виваженості,
культури взаємовідносин між конфесіями, церквами, сприяти пожвавленню
міжцерковного і міжрелігійного діалогу в рамках екуменічного руху,
пониженню порогу міжконфесійної напруженості.
Толерантність як засадничий елемент свободи релігії, свободи
совісті, як вияв культури відносин соціальних суб'єктів має стати базовим і у
взаєминах державних органів, суспільних, політичних інститутів та
релігійних організацій.
7. Релігійна сфера - надзвичайно чутлива і делікатна сфера
суспільного буття і потребує високої культури, компетенції і такту
державних службовців, всіх, хто займається проблемами державноцерковних відносин, хто співвідноситься з "предметним
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полем" дії свободи релігії. Все це актуалізує питання специфічної підготовки
і перепідготовки кадрів державних службовців, які працюють в сфері
державно-церковних відносин.
Учасники конференції сповнені надії, що принципи свободи релігії,
думки, совісті, визнані міжнародним співтовариством, стануть важливим
фактором розвою релігійного життя суспільства, релігійного буття
особистості, як справи її власного, вільного вибору, стануть позитивним
фактором висхідного розвитку демократичних процесів, сприятимуть
посиленню позитивних змін, співпраці, єдності, толерантності у людських
взаємовідносинах.
Матеріал підготував М.БАБІЙ.

ІНФОРМАЦІЯ

Почесні наукові співробітники
Відділення релігієзнавства Інституту філософії
Національної Академії наук України
Рішенням Вченої Ради Відділення релігієзнавства Інституту
філософії НАН України від 1 березня 1996 року (протокол N 4) Почесними
науковими співробітниками Відділення обрано А.Глушака і С.Ярмуся.
АНАТОЛІЙ ГЛУШАК (1951) - доктор філософських наук, професор
Севастопольського технічного університету. Випускник філософського ф-ту
(1975) Київського університету ім.Тараса Шевченка. Від викладача до
професора - такий трудовий шлях А.Глушака на кафедрі філософії в
Севастопольському вузі. Докторська дисертація "Світоглядні особливості
переходу від язичництва до християнства"(1994). А.Глушак - автор або
співавтор книг “Введення християнства на Русі”, "Історія християнства в
Криму й Україні", "Людина і етнос", "Християнський Крим" та ін.
Організатор щорічних вересневих наукових конференцій в Севастополі з
проблем історії релігії і особливостей релігійної духовності. Брав активну
участь в роботі багатьох наукових конференцій, організованих Відділенням
релігієзнавства ІФ НАНУ, а також написанні розділів з планових тем його
відділів, розділів до колективних мо-
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нографій, зокрема до першого і другого томів десятитомника "Історія релігії
в Україні".
СТЕПАН ЯРМУСЬ (1925) - отець-професор, доктор богослов”я. Випускник
Манітобського університету (Канада), Богословського ф-ту Колегії
св.Андрея, Міжнародного пасторального інституту у Вінніпегу, семінарії
Сан Франціско. Почесний доктор Київської духовної академії (УПЦ КП),
почесний професор Волинського університету ім. Лесі Українки. Нині
о.Степан Ярмусь є деканом Богословського ф-ту Колегії св.Андрея. Наукові
зацікавлення - теологія, філософія, історія релігії, а переважно - пастирська
антропологія. Автор книги "Духовість українського народу", "Релігії світу,
культура і християнське православ'я", "До питання старості, хворіння і
смерті" та ін. Видав підручники з гомілетики, душпастирства і церковного
права. Редагував і видрукував ряд праць Івана Огієнка (митрополита
Іларіона), збірник творів Памфіла Юркевича. Редактор газети УПЦ в Канаді
"Вісник", календаря "Рідна нива" та наукового журналу "Віра і культура".
Брав участь в багатьох наукових конференціях, які останнім часом проводить
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, Українська Асоціація Релігієзнавців,
друкується в колективних працях останніх. С.Ярмусь готує розділ про свою
церкву до одного з томів десятитомника “Історія релігій в Україні”.

УКРАїНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ
Українська асоціація релігієзнавців (УАР) -- позапартійна, світська
громадська організація, яка об'єднує на добровільних засадах вченихрелігієзнавців, богословів, викладачів релігієзнавства навчальних закладів
України. Створена в березні 1993 і зареєстрована Мінюстом України в липні
того ж року. УАР має свої організації в 18 областях України, а також містах
Київ і Севастополь. Членство в Асоціації є індивідуальним і колективним.
Головною метою і завданням УАР є:
- об’єднання і координація зусиль релігієзнавців України на дослідження
феномену релігії, розробку актуальних проблем, пов’язаних з історією,
сучасним станом релігій в Україні;
- поширення релігієзнавчих знань, розвиток релігієзнавчої освіти і
релігієзнавчого виховання в українській державі;
- сприяння процесам духовного відродження в Україні, утвердження
атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів,
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думок, духовно-моральних цінностей, традицій людей різної світоглядної і
конфесійної орієнтації.
Асоціація має сприяти проведенню наукових досліджень з актуальних
релігієзнавчих проблем, оприлюдненню їх наслідків. УАР пропагує
принципи свободи совісті, вивчає громадську думку з проблем релігії,
співпрацює з державними, громадськими організаціями, пресою, надає їм
консультативну допомогу з релігієзнавства. Асоціація співпрацює в питаннях
духовного відродження в Україні, подолання конфліктних ситуацій в
міжконфесійних і внутрішньоцерковних відносинах з релігійними
організаціями. Діяльність Асоціації базується на принципах наукової
об’єктивності, історизму, світоглядного плюралізму, позаконфесійності.
Асоціація об’єднує обласні та міські (Київ, Севастополь) організації
релігієзнавців. Вся робота Асоціації, її осередків базується на громадських
засадах. Керівними органами Асоціації є Правління, яке обирається строком
на 3 роки, а також Рада Правління. Очолює ці органи Президент Асоціації.
Президентом УАР в 1993 р. обрано проф. Анатолія Колодного, віцепрезидентами - проф. М.Заковича, проф. П.Яроцького, В.Гаюка. Вченим
секретарем УАР є ст.н.сп. М. Бабій.
Українська Асоціація релігієзнавців започаткувала зв’язки з міжнародними
релігієзнавчими організаціями, зокрема, з релігієзнавчими товариствами і
асоціаціями США, Англії, Польщі, Канади.
В 1995 році члени УАР брали участь в написанні поданого до друку
"Релігієзнавчого словника" (за ред. Б.Лобовика і А.Колодного), збірника
"Огієнківські читання" (за ред. А.Колодного і З.Тіменика), підготовлених до
друку томів "Релігії дохристиянської доби" (за ред. Б.Лобовика) і
"Українське Православ'я" (за ред. П.Яроцького) з десятитомника "Історія
релігії в Україні".
Під егідою УАР в 1995 році проведено міжнародні наукові конференції
"Почаївська Лавра в контексті історії і культури українського народу"
(квітень, Тернопіль), "Релігія в контексті суспільних і духовних реалій
сьогодення" (травень, Київ), "Історія релігії в Україні" (травень, Львів),
"Шляхи самопізнання людини в філософії, релігії, науці" (вересень,
Севастополь), "Свобода релігії: проблеми практичної реалізації" (грудень,
Київ). Видано збірники матеріалів конференцій: "Релігія в контексті реалій
сьогодення" (К., 1995); "Історія релігії в Україні" (К-Л., 1995); "Міжкультурні
коммунікації і проблема духовності в кінці ХХ ст." (Київ-Севастополь, 1995).
Асоціація увійшла з конкретними пропозиціями в Міністерство
освіти з приводу організації релігієзнавчої освіти в Україні, у ВАК України з
приводу атестації наукових кадрів з релігієзнавства.

