5.1 ВИДРУКИ ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 2017 року.
В звітному році під грифом Відділення видрукувано три індивідуальні і три
колективні монографії, шість наукових збірників (на основі матеріалів проведених з
нашої організації конференцій), одна брошура. Обсяг цих праць разом складає 324 друк.
аркушів, а саме:
==Функціональність релігії: український контекст. Колективна монографія. - К., 2017.
– 19,8 д.а.
==Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. Колективна.
монографія. - К., 2017. -10,7 д.а.
==Арсен Річинський в житті Заславщини і в контексті української науки. Наук.
збірник. – К.-Кременець, 2017. – 12,4 д.а.
==Історія релігії в Україні. Наук.збірка у 2-х книгах. – К.-Львів, 2017. -93.6 да
==Релігійне життя України і світу за умов свободи релігії і віросповідань.
Наук.збірка. –К., 2017. - 22.5 д.а.
==Протестантські Церкви в контексті вітчизняної історії та суспільних
трансформацій. – К.-Тернопіль, 2017. -42,3 д.а.
==Авраамістичні релігії і Реформація: формування протестантського символу віри й
ідеології нових релігійних течій. Наук.збірка. – К.-Галич,2017. – 28,4 да
==Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє.
Наукова збірка. – К., 2017. – 8,4 д.а.
==Реформація в Україні. Колективна монографія за ред. А.Колодного і П.Яроцького.
– К., 2017. - 23 д.а.
==Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності.
Збірка. За ред. І.Держко, А.Колодного та ін.-Львів, 2017.-22да
==Людина, яка реформує і реформується.-За ред.А.Арістової, С.Волобуєвої та ін. - К.,
2017. – 8, 8 д.а.
==А.Колодний. Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників.
Монографія. – К., 2017. – 43 д.а.
==А.Арістова.Феномен релігійної девіації: теоретичнй нарис.- Монографія. - К., 2017.
- 10,6 д.а.
==О.Саган. Єдина Українська Помісна Православна Церква. Брошура. - К., 2017. – 2,8
д.а.
==Біддулф Говард. Відновлені стародавні християнські Церкви: чотири американські
конфесії. Монографія. – К., 2017. – 6,5 д.а.
У позавідділенівських виданнях науковцями Відділення видрукувано ще з різною
тематики 56 наукових статей загальним обсягом 36 д.а. Відділення видруковувало в році
також свою періодику – квартальник «Українське релігієзнавство» (№№81-84) та
щорічник «Релігійна свобода» (№ 20).
З видруків 2017 року варто відзначити індивідуальні монографії А.Колодного
«Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників» (740 стор.) та А.Арістової
«Феномен релігійної девіації» (182 стор.) і колективну працю «Реформація в Україні»
(416 стор.) за ред. П.Яроцького і А Колодного.
В серії «Мислителі української діаспори» підготовлено до друку за ред. А.Колодного
вибрані праці канадійного богослова Юрія Мулика-Луцика «Історіософія релігії» (32
д.а.). Також готовою до друку є монографія А. Колодного і Л.Филипович «Церква Ісуса
Христа Святих останніх днів: її історія і сьогодення» (26 д.а.) . Підготовлено до друку
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В.Шевченком монографію «Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в
Руси-Україні доберестейського періоду» (36 д.а.) та В.Титаренко «Прогнозування в
релігійній сфері: історія і сучасність» (16д.а.). Не видрукувано ці праці переважно із-за
фінансових труднощів. На 70% маємо словниковий запас «Української Релігієзнавчої
Енциклопедії». Плануємо видрук 1-го тому її в 2018 році.
5.2 «РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ОСОБАХ ЙОГО ДІЯЧІВ І
ДОСЛІДНИКІВ» - ПІДСУМКОВА ПРАЦЯ НАУКОВЦЯ
5.2а Монографія А.М.Колодного - фундаментальний дослідницький проект
Монографія А.М. Колодного «Релігійне життя України в особах його діячів і
дослідників» (К.: Інтерсервіс, 2017) присвячена актуальній, як на сьогодні, темі –
з’ясуванню значимості особи в історії і нинішніх процесах релігійного життя України,
виявленню ролі знаних українських богословів і мислителів у визначенні й корегуванні
його процесів, пошук ціннісних орієнтацій на українотворчі дії.
Праця А.Колодного значима не тільки для нашої філософської та релігієзнавчої
науки, а й для українського богослов’я, бо ж релігійне життя України внаслідок
переплетення на його теренах історії багатьох християнських конфесій, ісламу, іудаїзму,
залишків неоязичництва, а останнім часом – з’яви більше сотні нових релігійних течій,
через своє активне і різноманітне включення в суспільні процеси виявилося часто
україно-національно незорієнтованим, найбільш конфліктогенним і залежним від впливів
на нього зовнішніх чинників, зокрема Ватикану і Московського Патріархату, ісламських
центрів. Ця конфліктність своєрідно вийшла на національні кордони, постала навіть
одним із чинників міждержавних відносин. Так, втручаючись в релігійне життя України,
Російська Православна Церква тримає під своїм впливом і зорієнтованістю на так званий
«русский мир» вірян найбільшої в Україні релігійної спільноти – Української
Православної Церкви, вселяє у їх свідомість переконання у відсутності такого етносу, як
український, неприродності української мови, бо ж то є суржик російської з польською,
відсутності агресії Росії проти України, бо ж то є громадянська війна тощо.
І хоча останнім часом до вивчення проблем історії саме українського релігійного
життя прикута увага багатьох вітчизняних науковців, все ж не можна визнати, що вони
знайшли своє вирішення у всій їх змістовній повноті. При цьому на релігієзнавчих
розмірковуваннях сьогодення відчуваються ще певною мірою сліди недавніх атеїстично
зорієнтованих описань історії релігії в Україні, зокрема сприйняття християнства
(частіше у православному його вияві) як загалом гальмівного чинника суспільного
поступу, оцінка греко-католицизму як історичного прислужника польських анексійних
планів, розгляд релігійних інституцій як гальма духовного поступу тощо.
Відповідно до актуалізованих сьогоденням проблем релігійного життя, стратегії і
форм їх вирішення професором була визначена структура рецензованої нами монографії.
Праця складається із Передслова, п’яти розділів, Післяслова та по датах поданої
інформативки «Релігійна історія України в датах і особах».
У Передслові книги дається загальнофілософське бачення проблеми ролі особи в
релігійному житті. Тут варте уваги вичленування автором природних і штучних релігій,
з’ясування процесу творення певним релігійним діячем конфесії, яка зрештою часто
називається його іменем.
У першому розділі праці «Православ’я і греко-католицизм України в особах їх діячів»
автор дає своє бачення діяльності таких авторитетів православ’я, як Петро Могила,
Іларіон (Огієнко), патріархи УПЦ КП Володимир і Філарет, митрополит Онуфрій. Серед
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