53
Society for the Scientific Study of Religion - SSSR), Міжнародною Академією
свободи релігій і віросповідань (International Academy for Freedom of Religion
and Belief - IAFRB), Міжнародною Асоціацією історії релігій (International
Association for the History of Religions - IAHR), Нью-Йоркською Академією
Наук та ін.
Ознайомившись з науково-дослідницькою, видавничою та
організаційною роботою УАР, керівництво міжнародних організацій
запропонувало Україні вступити до них асоційованим членом. Окремі
українські вчені-релігієзнавці індивідуально обрані в склад деяких з них. І це
вже має свої наслідки. Так, спільно з IAFRB в грудні минулого року УАР,
Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України провели в
Києві міжнародну наукову конференцію "Свобода релігій: практичні аспекти
реалізації". В 1996 році планується спільно організувати ще ряд конференцій,
присвячених проблемам свободи совісті. Через УАР міжнародна SSSR
запрошує до вступу до неї всіх бажаючих дослідників релігії.
Відбулися плідні зустрічі з працівниками Інституту релігієзнавства
Ягеллонського університету (Краків, Польша), Інституту держави і церкви
Байлорського університету (Вако, США), під час яких обговорювалася
можливість співпраці. Широкі зв'язки встановилися з вузами Європи та
Америки: Лідським, Ессекським університетами та Вищою Лондонською
школою соціології та економіки (Великобританія), Католицькими
університетами в Любліні (Польща) та Римі (Ватикан), Українським вільним
університетом (Мюнхен, Німеччина), Міжнародним християнським
університетом
(Відень,
Австрія),
Бригамським
та
Байлорським
університетами (США) та ін.
Продуктивно українські релігієзнавці співпрацюють з окремими
зарубіжними дослідниками релігії й релігійними діячами. Серед них
А.Жуковський (Франція), С.Ярмусь (Канада), Й.Клочовський (Польща),
І.Музичко (Італія), С.Фостун, Е.Баркер (Великобританія), Лев Силенко
(США), Т.Доктор (Польща), архієпископ Антоніо Франко та кардинал Поль
Пупар (Апостольська столиця), Г.Хартфельд та Й.Кеден (Німеччина),
К.Дурхем та Л.Бузбі (США), Ю.Зуєв (Росія). Сьогодні у вітчизняних
релігієзнавців є можливість друкуватися в міжнародних релігієзнавчих
журналах, бюлетнях, скажімо в часописі "Відомості" (Великобританія укр.мовою), "Church and State (Церква і держава)" (США - англ.мовою),
"Лицом к лицу: религиозный диалог" (Росія - рос.мовою), "Journal of Law and
Religion (Журнал права і релігії)" (США - англ.мовою) та багатьох інших.
Співробітники Відділення релігієзнавства активно шукають
підтримки у різних міжнародних благодійних фондів для розвитку
релігієзнавчої науки в Україні. Повільно, але все ж таки відновлюються
наукові зв'язки з Росією, Білоруссю, Прибалтикою,

54
Молдовою. Все це стало можливим завдяки зусиллям членів УАР, його
президента Анатолія Колодного. Інтерес з боку закордонних партнерів в
науково-дослідній і організаційній сферах до українського релігієзнавства,
впевнені, буде зростати.
Матеріал підготувала Л.ФИЛИПОВИЧ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Постановою Президії ВАК України від 08.02.1996 р. Затверджений
склад Спеціалізованої Вченої Ради Д. 01.25.05 із спеціальності 05.00.11 релігієзнавство. Рада створена при Відділенні релігієзнавства Інституту
філософії НАН України. Будучи єдиною в Україні за своїм профілем, вона є
основною ланкою в системі атестування наукових кадрів вищої кваліфікації з
даної спеціальності. До складу спеціалізованої Ради входять доктори наук відомі вчені-релігієзнавці, філософи, соціологи, історики, психологи.
Головою Вченої Ради призначено професора А.Колодного, заступником
голови - професора П.Яроцького. Вченим секретарем Ради затверджено
кандидата філософських наук С.Головащенка.
Приймаються до захисту кандидатські й докторські дисертації з
релігієзнавства на здобуття наукових ступенів у галузі філософських,
соціологічних та історичних наук. Пошуківці наукових ступенів можуть
отримати необхідну інформацію за адресою: 252001, Київ - 1, вул.
Трьохсвятительська, 4. Інститут філософії НАН України, Головащенко
Сергій Іванович. Телефони для довідок: 229-48-12 (проф. А.Колодний); 22854-17 (к.філос.н. С.Головащенко).
Матеріал підготував С.ГОЛОВАЩЕНКО.

Секція релігієзнавства у товаристві “Знання” України
У Товаристві “Знання” України розпочала діяльність секція
релігієзнавства. Сформована Рада лекторів у складі 24 осіб, серед яких відомі
філософи, історики, соціологи — релігієзнавці: доктори філософських наук
Б.Лобовик, М.Закович, А.Колодний, Ю.Калінін, П.Косуха, М.Рибачук,
П.Яроцький, кандидати філософських наук М.Бабій, С.Головащенко,
В.Єленський, М.Кирюшко, О.Саган, В.Суярко, Л.Филипович та інші.
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Діяльність Ради лекторів релігієзнавчої секції спрямовуватиметься на
інформаційно-просвітницьке забезпечення державної політики щодо релігії і
церкви в Україні, формування релігієзнавчої культури, виховання релігійної,
світоглядної терпимості у громадян України, які сповідують різні релігії або
не сповідують жодної релігії.
Відповідно утворюватимуться релігієзнавчі секції в обласних і
районих філіях Товариства “Знання” України.
Тематика лекцій, консультацій, експертиз, практичних рекомендацій,
інформаційно-просвітницьких
проектів
—
філософські
проблеми
походження релігії; історія релігії в Україні, її нинішній стан, тенденції і
перспективи розвитку; особливості й віхи історії українського християнства;
2000-річчя християнства: проблеми церкви і світу; державно-церковні
відносини в Україні; свобода релігії і свобода совісті.
Матеріал підготував П.ЯРОЦЬКИЙ

РЕЛІГІЙНА КАРТА УКРАїНИ
Україна - багатоконфесійна держава, де станом на 1 січня 1996 року
діє офіційно зареєстрованих 17635 релігійних громад біля 70 конфесій,
напрямків і толків. У їх власності або ж користуванні знаходиться понад 11
тис. культових споруд. В Україні діє 216 монастирів, 93 місії, 36 братств, 72
духовних навчальних заклади, 4597 недільних шкіл та пунктів катехизації, 85
періодичних видань. Релігійні потреби віруючих задовільняють 15315
священнослужителів, серед яких біля 400 - іноземці.
Найвпливовішою складовою релігійного життя є православ'я.
Загалом воно об'єднує 9100 громад. Домінуюча в православ'ї - Українська
православна церква. На початок року вона налічувала понад 6,5 тис. громад
віруючих, біля 70 монастирів, 10 духовних навчальних закладів, 18
періодичних видань, біля 1250 недільних шкіл та 13 братств. Церковну
службу здійснювало біля 5 тис. священиків. Найбільша концентрація громад
УПЦ у Вінницькій (590), Хмельницькій (577), Закарпатській (473),
Рівненській (475), Волинській (434), Житомирській (378), Київській,
Одеській, Миколаївській (по 323), Чернівецькій (363) областях.
Українська православна церква Київського патріархату на початок
1996 року згідно офіційної статистики зменшилась в кількості громад (1995
р. - 1753) через розкол, який в ній відбувся.
Вона нараховує 24 єпархії, більше 1,3 тис. громад, мала 15 мона
стирів, 9 духовних навчальних закладів, 7 періодичних видань та
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617 недільних шкіл. Громади УПЦ КП діють переважно в Тернопільській,
Волинській, Рівненській, Львівській та Київській областях.
Українська автокефальна православна церква має десь понад 1200 парафій,
які знаходяться переважно у західних областях України.
На початок року Істинно-православна Церква мала 14 громад,
Старообрядницька Церква Білокриницької згоди - 49, Безпопівської згоди 13, Вільна православна Церква - 10.
Досить активно відбувається відродження Української грекокатолицької церкви. За кількістю громад (3079) вона практично вийшла на
довоєнний рівень (3237) і зайняла з цього показника друге місце в Україні.
Переважна більшість парафій УГКЦ знаходиться у Львівській (1360),
Тернопільській (721), Івано-Франківській (632) та Закарпатській (285)
областях. Останнім часом помітне поширення греко-католицизму в інших
регіонах України, але Церква існує все-таки як галичанське явище. З
моменту легалізації (1989 р.) УГКЦ відновила свою структуру, створила 8
єпархій, 76 монастирів, 9 духовних навчальних закладів, 12 періодичних
видань. До цієї церкви відносяться також 19 греко-католицьких єпархій, що
діють серед української діаспори. Зауважимо, що греко-католики Польщі
знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні Апостольської столиці, а
Закарпаття - її нунція в Україні архієпископа Антоніо Франко.
Серед церков, що активно розвиваються останніми роками, є
римсько-католицька. Утворено Львівську архідієцезію як її духовний центр,
а також Житомирську і Кам'янець-Подільську дієцезії. У підпорядкуванні
нунція (посла) Апостольської столиці в Україні автономно діє структура РКЦ
у Закарпатті. Відкрито духовний коледж, духовну семінарію та український
римсько-католицький університет. На сьогодні біля 700 католицьких громад
діють у всіх областях України. РКЦ має 22 монастирі, понад 200 недільних
шкіл, 6 періодичних видань та більше 300 служителів культу, серед яких дві
третини - іноземці.
Широко представлені в Україні церкви протестантського напряму.
Вони об'єднують 3590 громад, в т.ч.: євангельські християни-баптисти 1621; християни віри євангельської (п'ятдесятники) - 892; свідки Єгови - 538;
адвентисти сьомого дня - 481; реформати - 97; лютерани - 27. На 1 січня в
Україні було 43 громади колишньої Ради Церков ЄХБ, 42 Незалежні громади
ЄХБ. Євангельські християни нараховували 73 громади. Баптистські громади
найбільш поширені в Чернівецькій (117), Київській (109), Вінницькій (95) та
Хмельницькій (101) областях; п'ятдесятницькі - в
Рівненській (163), Волинській (103) та Тернопільській (68);
єговістські - в Закарпатській (227), Львівській (65) та Івано-

