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ВИДРУКИ ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
2013 п/п 2015 рр.
Колективні монографії
=Релігія і Церква в історії української діаспори. (9-й том «Історії
релігії в Україні»). За редакції і авторства А. Колодного. – К., 2013. – 906
с. (65,7 д.а.).
=Релігієзнавча думка України другого тисячоліття. За редакції і
авторства А. Колодного і В. Климова. – К., 2013. – 338 с. ( 30, 7 д.а.),
=Шевченко. – Християнство. – Україна. За ред. А. Колодного. –
К., 2014. – 266 с. (15,3 д.а.).
=«Русский мир» Кирила не для України. За ред. А. Колодного –
К., 2014. – 342 с. (22,5 д.а.)
Індивідуальні монографії
=Колодний А. М. Історіософія релігії. – К., 2013. – 386 с. (27,8 д.а.).
=Яроцький П. Л. Релігієзнавство: сучасні релігійні процеси у світі й
в Україні. – К., 2013. – 442 с. ( 43,1 д.а.).
=Климов В. В. Скептицизм та інакодумання як інтелектуальний
поступ: релігієзнавчі аспекти. – К., 2013. – 640 с. (33,3 д.а.).
=Шевченко В.В. Православ‘я в Україні і цивілізаційні виклики:
історія і сучасність. – К., 2013. – 639 с. ( 41,2 д.а.).
=Шепетяк О..Німецькомовна католицька думка другої половини
ХХ століття. – К., 2013. – 349 с. (17 д.а.).
=Компаниец Л. Идея реинкарнации в мировой культуре. – К., 2014.
– 311 с. (18 п.л.).
=Колодный А. Н. Церковь Исуса Христа святых последних дней. –
К., 2014. – 120 с. (7,5 п.л.).
Наукові збірники
=Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка. За ред.
Л. Филипович та О. Горкуші. – К., 2014, друге видання – 2015. – 656 с.
( 53,3д.а.).
=Українське Православ‘я в контексті вітчизняної історії та
суспільних трансформацій. За ред. Е. Бистицької, О. Сагана та
Л. Филипович. – Тернопіль, 2014. – 256 с. (22 д.а.).
=Українській Асоціації Релігієзнавців 20 років. Наукова і довідкова
збірка. За ред. А. Колодного. – К., 2013. – 384 с. (22,5 д.а.).
=Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору.
За ред. П. Яроцького і Л. Филипович. – К., 2013. – 504 с. (32 д.а.).
=Україна і Ватикан: християнство в контексті його включення в
різноманіття сфер суспільного буття. За ред. П. Яроцького і
Л. Филипович. – К., 2015. – 288 с.
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=Релігія та освіта: сучасні аспекти та історичний контекст
взаємовідносин. За ред. А. Колодного і О. Горкуші. – К., 2014. – 150 с.
(8,53 д.а.).
=Історія релігії в Україні. В двох томах. За співпраці з Львівським
музеєм історії релігії. – Львів, 2013. – Том 1: 834 с. (47,6 д.а.). Т. 2: 638 с.
(42,6 д.а.).
=Історія релігії в Україні. У двох томах (разом із ЛМІР). – Львів,
2014. – Том 1: 834 (47,6 д.а.). Том 2: 638 с. (42,6 д.а.).
=Історія релігії в Україні. У двох томах (разом із ЛМІР). – Львів,
2015. – 864 с.
=Релігія і Церква в новітній історії України. За ред. Р. Сітарчука і
О. Сагана. – Полтава, 2014. – 24,1 д.а.
=Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного
розвитку України. – За ред. Калюжного і Колодного. – Запоріжжя–Київ,
2013. – 178 с. (14 д.а.).
=Авраамістичні релігії в Україні: історія етнокультурних
взаємовпливів і міжконфесійні відносини. За ред. П. Яроцького,
Ст. Побуцького та ін. – Галич, 2013. – 484 с. (36 д.а.).
=Авраамістичні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи і
міжконфесійні відносини. За ред. П. Яроцького, Ст. Побуцького та ін. –
Галич, 2014. – 483 с. (36 д.а.).
=Авраамістичні релігії в Україні: проблеми свободи совісті та
віросповідань в контексті різноманітних чинників у сфері суспільного
буття. За ред. П. Яроцького, Ст. Побуцького та ін. – Галич, 2015. – 415 с.
=Християнська традиція Київської Русі. До 1000-річчя упокоєння
Володимира Великого. За ред. Л. Филипович та ін. – К. –Луцьк, 2015. –
286 с.
=Роль експертних співтовариств у сфері політики, охорони довкілля,
культури та релігійного життя в Україні та Білорусі. За ред. Л. Филипович.
– К., 2014. – 152 с. (6,4 д.а.).
=Українська Греко-Католицька Церква в контексті вітчизняної
історії та сучасних суспільних реалій. До 150-річчя митрополита Андрея
Шептицького. За ред. Е. Бистицької, О. Сагана та П. Яроцького. –
Тернопіль, 2015. – 252 с.
=Религиозные организации в общественном пространстве Белоруси
и Украины: формирование механизма партнерства. За ред. Н. Кутузовой и
авторства Л. Филипович. – Вильнюс, 2014. – 236 с. (20,5 п.л.).
Серія «Мислителі української діаспори»
=Іван Ортинський. Християнство в його виявах і сучасних
проблемах. Вибрані твори. За упорядкування, наукової редакції і вступ.
статті А.Колодного. – К., 2014. – 904 с. (63,3 д.а.).
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Періодичні видання
=Квартаник «УКРАЇНСЬКЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» ғғ 65–75.
=Щорічниик ғ ғ 17–18 «Релігійна свобода: свобода буття релігії в
сучасному соціумі». За ред. А. Колодного і М. Бабія. – К., 2014. – 212 с.
(26,5 д.а.).
Готуються до видруку 2015 роком:
=Релігія в контексті суспільної свідомості. Колект. монографія за
ред. А. Колодного;
=Конфесійна періодика України. Наук. збірка за ред. Д. Базика;
=А.Колодний. Релігійне життя України в його постатях і
дослідниках;
=індивідуальні праці В. Климова та В. Титаренко.

НАУКОВІ ПРАЦІ ВІДДІЛЕННЯ
РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ІФ НАН УКРАЇНИ,
які мають вагоме загальнодержавне і суспільне значення
АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. За ред. А.Колодного.
Великоформатний білядев‘ятисотсторінковий підручник, який
вперше змінив структуру науково-атеїстичних видань, розглянувши
феномен релігії через бачення його філософією релігії, її історіософією,
психологією та соціологією. Підручник є новим не лише за своєю
структурою, а й за тематикою. Нвписаний на найсвіжішому матеріалі
релігійного життя, долає існуючі тривалий час «опіумні» оцінки
релігійного феномену, дає аналіз останніх релігійних подій і процесів,
відображає найактуальніші проблеми релігійного життя. Авторами тем
враховано сучасні здобутки вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства.
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ. В 10-ти томах. За ред. А.Колодного.
Десятитомник підготовлений до друку Відділенням релігієзнавства
Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України і видрукуваний в
1996–2014 роках. В ньому науково осмислено особливості і
закономірності релігійний процес на українських теренах протягом десь
півторатисячоліття у всьому різноманітті його конфесійних виявів і
складної часто суперечливої історії. Перший том присвячено
дохристиянським віруванням на українських землях. Потім йдуть два
православні томи. У книзі «Українське Православ‘я» розкриваються
особливості формування саме українського православ‘я у ІХ–ХVІІ
століття буття Київської митрополії в лоні Константинопольського

