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Розділ п’ятий.
ДОКУМЕНТИ ТА ЕКСПЕРТНІ МАТЕРІАЛИ

5.1
КОРОТКИЙ
ПЛАН
РОБОТИ
ВІДДІЛЕННЯ
РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ НАН УКРАЇНИ НА
2016 РІК
1. Завершити роботу над плановою темою «Трансформації
соціальних функцій релігії…» з підготовкою до друку монографії «Релігія
в її соціальних функціях» і продовжувати роботу над темою «Релігійний
феномен у змінах його структурних складових…» з видруком
співробітниками з кожної із цих тем по 2-3 статті. Провести Круглий стіл
«Релігія в контексті її функціональності і структурних змін» (квітень,
Київ).
2. Підготувати
науково-аналітичний
матеріал
«Концепція
толерантизації міжконфесійних відносин в Україні» і науково-експертні
матеріали із надісланих доручень владних інституцій і Президії НАН
України. Працювати в науково-експертній раді при Департаменті у
справах релігії Міністерства культури (А. Колодний, О. Саган,
Л. Филипович).
3. Творчо співпрацювати відповідно до угод із Полтавським,
Тернопільським і Східноєвропейським університетами, Львівським музеєм
історії релігії, заповідником «Давній Галич» та Кременецьким
медучилищем ім. Річинського.
4. Надавати допомогу вузам у проведенні на базі Відділення
стажування їх викладачів, прикріпленні для написання дисертаційних
робіт, перебування в аспірантурі і докторантурі.
5. Підтримувати творчі зв‘язки із Міжнародною і Європейською
Асоціаціями істориків релігії, Міжнародною Асоціацією свободи релігії,
Парламентом релігій світу та ін. Урізноманітнити роботу діючої на базі
Відділення Координаційної ради з релігієзнавства країн Східної і
Центральної Європи (координатори – Л. Филипович та А. Арістова).
Творчо співпрацювати із Інститутом релігієзнавства Ягелонського
університету (Краків, Польща) і Міжнародним центром права і
релігієзнавства Брігамянгського університету (Прово, США), налагодити
зв‘язки із Фундацією ім. Володимира Великого (Краків) та Українською
Вільною Академією наук (Вінніпег, Канада).
6. Постати організатором/співорганізатором наукових конференцій
«Історія релігії в Україні» (травень, Львів), «Церква-Майдан-Війна»
(червень, Київ), «Річинські читання» (вересень, Ізяслав) та «УГКЦ в
сучасних процесах розвитку українського суспільства» (квітень,
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Тернопіль), «Дослідження історії і функціональної природи релігії в
установах НАН України» (квітень, Київ), «Проблеми культурної
ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (травень, Остріг),
«Протестантизм в історії і сьогоденні» (жовтень, Київ і Варшава) із
видруком їх матеріалів.
7. Видрукувати в році ғ ғ 77-80 квартальника «Українське
релігієзнавство», ғ 19 щорічника «Релігійна свобода», за ред.
А. Колодного вибраних творів Ю. Мулика-Луцика «Релігія. Філософія.
Історія», книги: Д. Базик і Ю. Недзельська «Конфесійна періодика як засіб
формування релігійної толерантності», В. Шевченко «Православнокатолицька полеміка та унійні тенденції в Руси-Україні доберестейського
періоду», А. Колодний «Релігійне життя України в його постатях і
дослідниках», О. Саган «Вселенське Православ‘я» (в 2-х кн.), В. Титаренко
«Прогнозування в релігієзнавстві: пошук методологічних підходів»,
П. Павленко «Русский мир» як російський політично-православний проект
відродження «исторической Руси» та ін.
8. Визначитися в стані написання статей-довідок до двохтомної
«Української Релігієзнавачої Енциклопедії» (А. Колодний, В. Титаренко).
Підготувати до друку перший том УРЕ. Вирішити питання виходу у світ
електронної версії УРЕ. Готувати до друку «Атлас релігійного життя
України» (А. Колодний, О. Саган) і працю М. Боголюбова «Философия
религии» (О. Горкуша, А. Колодний), англомовну книгу «Релігієзнавство
України». Доопрацювати монографію «Релігієзнавство України:
релігієзнавча думка України років незалежності».
9. Розширити книжкове наповнення релігієзнавчого сайту, зокрема
вміщенням повного комплекту щорічника «Релігійна свобода» (ғ ғ 1-18),
десятитомника «Історія релігії в Україні», низки відділенівських
монографій і збірників минулих років.
10. Продовжити співпрацю із «Українським Біблійним товариством»
(О. Саган, В. Шевченко), релігієзнавчою секцією Малої Академії наук
(Л. Филипович).
11. Вирішити питання утворення при УАР тематичних груп з
проблемних релігієзнавчих досліджень, зокрема православ‘я, католицизму,
ісламу, НРТ.
12 Провести конкурс наукових робіт молодих університетських
науковців з видруком праць переможців у відділенівських виданнях.
13. Затвердити на нову трьохрічку Спеціалізовану релігієзнавчу раду
Д 26.161.03 з філософським та історичним профілем.
14. Провести урочисте відзначення 25-річного ювілею Відділення з
тематичним Круглим столом і видруком праці «Академічному
релігієзнавству України 25».
15. Запросити до участі у відзначенні ювілею Відділення
представників
Київських
шевченківського
і
драгоманівського
університетів,
Полтавського,
Східноєвропейського,
Львівського,
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Дрогобичського, Житомирського, Одеського, Херсонського, Харківського,
Тернопільського, Сумського та Запорізького університетів, «КиєвоМогилянської Академії», Кременецького медучилища ім. Річинського,
Львівського Музею історії релігії, Волинської православної академії УПЦ
КП, УКУ, Біблійного товариства, Департаменту у справах релігії
Мінкультури, т-ва «Просвіта». Відділення історії, філософії і права НАНУ,
офісів низки конфесій тощо.
Керівник Відділення релігієзнавства проф. А. КОЛОДНИЙ
5.2 ДОКУМЕНТИ ІЗ ПИТАННЯ УТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ
РАДИ З ПИТАНЬ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Проект Положення про Експертну раду з питань свободи совісті та
діяльності релігійних організацій при Міністерстві культури України
(Додаток до наказу Міністерства культури України)
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності
Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних
організацій при Міністерстві культури України (далі – Мінкультури).
2. Експертна рада з питань свободи совісті та діяльності релігійних
організацій при Мінкультури (далі – Експертна рада) є консультативнодорадчим органом, що утворюється на постійній основі для проведення
експертної оцінки, фахових консультацій та вивчення проблемних питань,
надання наукових рекомендацій та пропозицій, пов‘язаних з реалізацією
державної політики у сфері релігії.
У своїй роботі Експертна рада керується Конституцією України,
міжнародними договорами, законами України, указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України,
наказами Мінкультури, іншими актами законодавства України, цим
Положенням.
3. Експертна рада здійснює релігієзнавчу експертизу за запитом
структурного підрозділу у справах релігій Мінкультури, структурних
підрозділів у справах релігій обласної, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим (надалі – структурного підрозділу у справах релігій органу
реєстрації).
У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у
значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
4. Рішення про утворення або ліквідацію Експертної ради, її
кількісний та персональний склад приймаються наказами Мінкультури.

