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фахівець-релігієзнавець є якимсь чином пов’язаним або з кафедрою, або з 
філософським факультетом. Досить назвати імена академіка НАН 
України О.С.Онищенка, докторів філософських наук, професорів 
А.М.Колодного, Б.О.Лобовика, Є.К.Дулумана, В.Д.Бондаренка, 
П.Ю.Сауха, А.С.Глушака. 

З 1998 року згідно з рішенням Вченої Ради університету на 
філософському факультеті відкрите релігієзнавче відділення, на якому 
студенти одержали змогу одержувати фахову вищу освіту з 
релігієзнавства. Набутий на кафедрі досвід роботи з студентами 
спеціалізації, розроблені програми нормативного курсу та збірники 
спецкурсів свідчать, що кафедра, звичайно, при певній перебудові, здатна 
забезпечити функціонування цього відділення. 

Кафедра завжди мала і тепер має широкі зв’язки з науковими 
центрами і провідними навчальними закладами України, широкими 
богословськими колами. Сьогодні вона плідно співробітничає з 
Відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН 
України, Українською Асоціацією Релігієзнавців (постала одним із 
співзасновників її і має при собі осередок Асоціації), з Київським 
Національним педуніверситетом ім. М.Драгоманова, з Національним 
університетом «Києво-Могилянська Академія», з Державним комітетом 
України у справах релігії. 

Протягом тридцяти років, з часу заснування кафедри, її очолював 
Володимир Карлович Танчер - доктор філософських наук, професор, 
Заслужений діяч України. Він був не лише талановитим педагогом, а й 
широко відомим своїми загальнотеоретичними працями вченим, автором 
навчальної літератури, організатором багатьох проведених кафедрою 
конкретно-соціологічних досліджень. 

Майже десять років кафедру очолював доктор філософських 
наук, професор Ю.А.Калінін - відомий фахівець в галузі релігійної 
філософії, насамперед - православної. З 1996 року завідувачем кафедри є 
доктор філософських наук В.І.Лубський - ісламознавець, дослідник 
проблем співвідношення релігії і права. 

На кафедрі до останніх своїх днів працювали кандидати наук 
Р.С.Приходько, (досліджував руське православ’я), П.Я.Степанов (вивчав 
історію баптизму), В.Ю.Бичатін (досліджував вітчизняну історію релігії), 
Т.К.Кічко (опановував іудаїзм), І.І.Бражник (вивчав правові проблеми 
буття релігії). До кафедри мали причетність О.Й.Філіпович, 
А.А.Герасимчук, О.В.Шуба, С.А.Бублик, О.В.Савчук, О.І.Спиридоненко. 

Нині на кафедрі продовжують трудитися її ветерани - кандидати 

наук, доценти В.О.Суярко (досліджує процес релігійного відродження й 
проблеми суспільного діалогу з сакральною культурою), О.В.Огнєва 
(вивчає проблеми свободи совісті, релігійну обрядовість), Г.Г.Ярмиш 
(об’єктом наукової уваги має католицизм, психологію релігії), 
В.М.Козленко (досліджує проблему молодь і релігія, соціологічні аспекти 
свободи совісті). Нещодавно розпочали свою науково-педагогічну 
діяльність на кафедрі кандидат філософських наук, доцент Г.В.Середа 
(фахівець з проблем релігійної філософії ХХ ст.), кандидати 
філософських наук О,В.Сарапін (дослідник проблем філософії релігії), 
християнської антропології) та І.В.Кондратьєва (дослідник релігійної 
моралі й християнської етики). З кафедрою співпрацюють державні 
службовці - доктор історичних наук О.І.Уткін й кандидат філософських 
наук О.В.Шуба; науковці з Відділення релігієзнавства ІФ НАН України 
професор А.М.Колодний і доцент Л.О.Філіпович. 

Кафедра релігієзнавства КНУ ім. Тараса Шевченка нині активно 
включилася у виконання заходів, розроблених Українською Асоціацією 
Релігієзнавців з відзначення великого ювілею - 2000-ліття Різдва 
Христового. Звертається насамперед увага на здійснення тих накреслень, 
що позитивно вплинуть на розвиток релігієзнавства як науки і навчальної 
дисципліни.  

Матеріал підготував В.Суярко 
 
 

МІЖНАРОДНА  АКАДЕМІЯ  СВОБОДИ  РЕЛІГІЇ  
І  ПЕРЕКОНАНЬ  

 
Міжнародна Академія свободи релігії і переконань утворена в 

липні 1985 року в Англії внаслідок зустрічі міжнародної робочої групи 
за релігійну свободу, що діяла при ЮНЕСКО, з представниками різних 
релігійних традицій із різних країн. До складу МАСРП ввійшли 
насамперед науковці-експерти з департаментів державно-церковних 
відносин університетів різного конфесійного підпорядкування і з 
різних країн світу - США, Англії, Італії, Іспанії, Греції, Бельгії, 
Німеччина та ін. Нині серед членів МАСРП вже є науковці і 
громадські діячі з України, Росії, Болгарії, інших країн 
постсоціалістичного простору. Головний офіс МАСРП знаходиться у 
Вашингтоні (4545, 42-nd St., NW, Suite 201 Washington, DC 20016, 
USA). Президентом Академії є Джеймс Вуд - професор Байлор-
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університету (м.Вако, штат Техас). Функцію керівника секції МАСРП 
з організації міжнародних наукових конференцій з питань свободи 
релігії виконує Коул Дюрем - професор Брінгам-Янгського 
університету (м.Прово, штат Юта). Від України академіком МАСРП є 
доктор філософських наук, професор Колодний А.М. 

Міжнародну Академію свободи релігії і переконань засновано 
з метою захисту і підтримки принципів релігійної свободи за 
допомогою різних засобів, головним чином шляхом створення 
міжнародних експертних робочих груп з актуальних проблем 
державно-церковних відносин, здатних надавати допомогу і поради з 
питань свободи релігії і проблем, що виникають при її забезпеченні. 
МАСРП спирається в своїй діяльності на різні міжнародні і місцеві 
організації, агенції та органи. Академія проводить роботу, спрямовану 
на освіту суспільства, державних служб, релігійних організацій з 
питань релігійної свободи як фундаментального права людини, 
прийняття і впровадження міжнародно визнаних стандартів свободи 
релігії, зафіксованих в документах ООН. Цій меті підпорядковані 
щорічні конференції з питань свободи релігії і віровизнань, які 
проводяться МАСРП на базі Брінгам-Янгського (м.Прово) і 
Католицького (м.Вашингтон) університетів. В роботі цих конференцій 
беруть участь працівники державних установ різних країн, що відають 
релігійними питаннями, представники різних міжнародних інституцій, 
зокрема ООН, відомі науковці-релігієзнавці, правознавці, релігійні 
діячі. 

За сприяння МАСРП в Україні проведено вже чотири наукові 
конференції з питань державно-церковних відносин, культури 
міжконфесійного спілкування, релігійних свобод особи та ін., видано 
збірники міжнародних правових документів з проблем свободи релігії, 
з моделей державно-церковних відносин тощо. 

МАСРП завжди готова надати допомогу будь-якому 
державному органу в правовій експертизі діючих і підготовлених до 
прийняття нових законів.   

 
Матеріал підготували А.Колодний та В.Коломицев 

 
 
 
 
 

СОЦІОЛОГІЧНІ  ПОКАЗНИКИ   РЕЛІГІЙНОСТІ 
 

І. МІСЦЕ РЕЛІГІЇ В ЖИТТІ АМЕРИКАНЦІВ, УКРАЇНЦІВ І 
ФРАНЦУЗІВ 

 
а) Опитування у США, проведені в грудні 1994 року: 
96 %  позитивно відповіли на питання про віру в Бога 
90 %  опитуваних вірять в існування раю 
73 %  вірять в існування пекла 
65 %  вірять в існування диявола 
72 %  вірять в існування ангелів 
79 %  вірять в різні чудеса 
28 %  мають зв’язок з потойбічним світом 
26 %  вірять в переселення душ 
26 %,  окрім Біблії, читають книги про спіритизм та магію 
13 %  постійно відчувають присутність біля себе ангела 
20 %  мають спілкування з Богом 
71 %  відчувають присутність чогось святого, надприродного в природі,  

6 8%  - в народженні дитини 
40 %  - під час групових молінь 
41 %  - в групах з вивчення Біблії 
66 %  - в час смерті близької людини 

б) Український науково-дослідницький Інститут проблем молоді спитав в 
1994 році 1,5 тис. молодих людей і одержав такі результати: 
20 %  головний сенс життя вбачають в одержанні потойбічної 

винагороди 
3 0%  вважають за необхідне розвивати в собі віру в Бога 
45 %  вірять у воскресіння Ісуса Христа 
25 %  завжди були віруючими 
19 %  лише з часом, із-за певних обставин стали вірити в Бога 
1,5 % із-за певних життєвих обставин зневірилися в ньому 
43 % своє ставлення до релігії змінили на більш шанобливе 
4 %  стали менше поважати релігію 
15 %  заявило, що вони - невіруючі 
2 %  назвали себе атеїстами 
40 %  засвідчили свою належність до певних церков 
14 % не знають таку церкву, яка відповідала б їх духовним запитам. 

(Інформація з газети “За вільну Україну” від 4.02.1995 р.) 
в) Паризький Центр з вивчення проблем і умов життя у Франції одержав в 


