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Видруки Відділення релігієзнавства 2014-2015 років
Колективні та індивідуальні монографії:
= Майдан і Церква: хроніка подій та експертні оцінки. За ред. Л.Филипович та О.Горкуші. –
К., 2014-2015.
= Релігіі в контексті сусп. свідомості. Монографія за ред. А.Колодного. – К., 2015.
= Інституційні процеси конфесійного життя світу й України. Колект. монографія за ред.
А.Колодного. – К., 2015.
= Шевченко.–Християнство.–Україна. Навук.збірка за ред. А.Колодного. –К.,2014.
=«Русский мир» патріарха Кирила не для України. Колект. монографія за ред. А.Колодного.
– К., 2014.
= А.Колодный. Церковь Исуса Христа Святых последних дней. – Полтава, 2014.
= А.Компаниец. Идея реинкарнации в мировой культуре. –К., 2014.
= О.Шепетяк. Німецькомовна катол. думка друг. полов. ХХ століття. – К., 2014.
= Іван Ортинський. Християнство в його виявах і сьогоденні. Вибрані твори. За редакції й
упорядкування А.Колодного. – Львів, 2014.
Наукові збірники
= Українське Православ’я в контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій. Наук.
збірник за ред Е.Бистрицької та О.Сагана. – Київ-Тернопіль, 2014.
= Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин. Наук. збірка за
ред.А.Колодного. - К., 2014.
= Авраамістичні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та множинні
взаємовідносини. Наук. збірка за ред. С. Побуцького та П.Яроцького. – Галич, 2014.
= Авраамістичні релігії: проблеми свободи совісті і віросповідання в контексті різноманітних
чинників у сфері суспільного буття України та світу. Наук. збірка за ред. С. Побуцького та
П.Яроцького. – Галич, 2015.
= УГКЦ в контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій. Наук. збірник за ред.
Е.Бистрицької, А.Колодного та П.Яроцького. - Київ- Тернопіль, 2015.
= Історія релігії в Україні. Наук.збірка в 2-х книгах. – Львів, 2014.
= Історія релігії в Україні. Наук.збірка у 2-х книгах. – Львів, 2015.
= Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер
суспільного буття. Наук. збірник за ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – К., 2015.
= Християнські традиції Київської Русі. Наук. збірник за ред. В.Вакіна. – К., 2015.
= Держава і Церква в новітній історії Україні. Наук збірник за ред. Р.Сітарчука і
А.Колодного. - К., 2015.
= Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільності розвитку України. Наук.
збірник за ред. А.Калюжного і А. Колодного. - К.- Запоріжжя, 2015.
= Роль експертних співтовариств у сфері політика, охорони довкілля, культури та релігійного
життя в Україні та Білорусі.Збірка за ред.Л.Филипович та Н.Кутузової.–К., 2014.
= Религиозные организации в общественном пространстве Белоруси и Украины:
формирование механизма партнерства.Под ред.Н.Кутузовой, Л.Филипович.-Вильнюс, 2014.
Релігієзнавча періодика.
=Релігійна свобода. Щорічник №18: свобода буття релігії в сучасному соціумі. - К., 2014.
= Українське релігієзнавство. Наук. бюлетень-квартальник. Гол. ред. А.Колодний. - №№ 69 –
72.- К., 2014; №№ 73 – 76. – К., 2015.

