ISSN 2306-3548
Бюлетень Укра·1нсько"i Acoцiaцi"i релiгiезнавцiв
i Вiдцiлення релiгiезнавства
lнституту фiлософi"i
iменi Г.С. Сковороди НАН Укра·1ни

Укра"iнське
рел1г1езнавство

№43
Бюлетень «Украiнське релiгiезнавство»
затверджений ВАК Украiни як перiодичне
фахове видання за профiлем «фiлософськi науки»
«iсторичнi науки» та «соцiологiчнi науки».
*Видаеться щоквартально з 1996 року.
*Свiдоцтво про державну реестрацiю
КВ № 2057 вiд 19 липня 1996 року.
* Адреса редакцii 01001 Киiв-1,
вул. Трьохсвятительська, 4, кiмн. 323-324.
Тел. (067) 466-97-03 - головний редактор,
(044) 279-04-18 - редакцiя бюлетеня.
E-mail: cerif2000@gmail.com
*Редакцiя бюлетеня може публiкувати статгi й
матерiали, не подiляючи позицii ix авторiв.
*Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв, цитат,
власних iмен та назв несуть автори.
*Поданi рукописи рецензуються, не повертаються.
*Редакцiя залишае за собою право виправляти мову,
стилiстику, редагувати матерiал вiдповiдно
до стандарту видруку статей.
*Редакцiя не вступае в листування з автором.
*При передруку посилання на «Украiнське
релiгiезнавство» обов'язкове.
*Уci права застереженi (с)

2

3

ЗМІСТ

Українське
релігієзнавство
Редакційна колегія:
А.Колодний, доктор філософських наук
(головний редактор)
В.Бондаренко, доктор філософських наук
М.Закович, доктор філософських наук
О.Крижанівський, доктор історичних наук
В.Лубський, доктор філософських наук
В.Пащенко, доктор історичних наук
О.Погорілий, доктор соціологічних наук
О.Саган, доктор філософських наук
О.Уткін, доктор історичних наук
Л.Филипович, доктор філософських наук
М.Чурилов, доктор соціологічних наук
П.Яроцький, доктор філософських наук
П.Павленко, кандидат філософських наук
(відповідальний секретар)

Рекомендовано до друку
вченою радою
Відділення релігієзнавства
Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України,
Протокол № 10 від 19 червня 2007 р.

© Українська Асоціація релігієзнавців, 2007
© Відділення релігієзнавства Інституту
філософії імені Г.С.Сковороди НАНУ, 2007
© Автори статей

1. ФІЛОСОФІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
Іванченко А. Функції релігійної віри та релігійного досвіду як
компонентів структури релігійної свідомості: порівняльний
аналіз ………………………………………………………........
Войтюк І. Світоглядно ціннісні орієнтації та мотиваційна сфера
сільської молоді в межах релігійного зрізу існування людини
2. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ
Базик Д. Пролегомени до проблеми детермінації та класифікації
первісних релігійних вірувань ……………………………........
Цолін Д. Теофанія в Старому Завіті та її інтерпретація в арамейських
перекладах (концепція божественного слова в таргумах) …
3. ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА
Павленко П. Іудеохристиянство як культурно-релігійний феномен в
контексті ранньохристиянської традиції та сучасної
релігійності .......................................................................................
Радченко Н. Дуалізм космогонічних систем гностицизму: його
сутність та значення …………………………………................
Христокін Г. Неопатристика як сучасна парадигма розвитку
православної теології ………………………………………......
Кияк М. Еволюція положень соціальної доктрини Римо-Католицької
Церкви стосовно проблеми гуманізації економіки …………
Недзельська
Ю.
Особливості
християнсько-богословського
витлумачення поняття «особистість» ……………………........
4. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ
Климов В. Осмислення православним чернецтвом церковнорелігійних, міжцерковних, соціальних проблем передунійної
доби в чернечо-монастирських джерелах ……………………
Бабій М. Проблемні аспекти виміру правового становища неорелігій
в Україні ………………………………………............................
Данилець Ю. Релігійна діяльність Михайла Попова на Закарпатті в
1938-1944 роках …………………………………………...........
Сітарчук Р. Архівні документи про початки адвентизму на
українських землях ……………………………………………
Шугаєва Л. Особливості трансформації релігійного об’єднання
істинно православних християн в Україні ……………………
Крижешевська Л. Буддизм в Україні ………………………………….

5
13

18
27

38
52
61
70
76

86
95
99
106
114
120

