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піддається єдиний в Україні Львівський Музей історії релігії. Тематична
релігієзнавча виставка Києво-Печерського заповідника в терміновому
порядку була демонтована і “похована” певно що назавжди. З року в рік
зменшується підготовка наукових кадрів релігієзнавців. Із-за фінансової
скрути талановиті молоді науковці пішли в бізнес. Шкода, що в плані
ювілейних заходів не знайшлося місця проблемам розвитку в Україні
релігієзнавчої науки, освіти і просвіти.
Українська Асоціація релігієзнавців має свій план заходів з
відзначення ювілею. Частина їх ввійшла до переліку, затвердженого
Всеукраїнським державним Оргкомітетом.
Матеріал підготував А.Колодний.
ЗАХОДИ
Української Асоціації Релігієзнавців з відзначення
2000-ліття Різдва Христового
Включитися в реалізацію ювілейних заходів, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України.
2. Провести цикл наукових конференцій “Християнство:
історія і сучасність”:
1997 р. - “Християнство в контексті історії і культури України”
(Київ); 1998 р. - “Християнство і духовність” (Севастополь); 1999 р. “Християнство в світовій історії і культурі” (Львів); 2000 р. - “Християнство
і проблеми сьогодення” (Київ)
3. Провести цикл тематичних конференцій на базі обласних
осередків УАР: “Православ”я і культура” (Полтава); “Ідея національної
Церкви в Україні” (Тернопіль); “Історія релігії в Україні” (Львів);
“Протестантизм в контексті світової історії та історії України” (Суми);
“Богословська думка України: традиція і сучасність” (Київ); “Християнська
мораль і духовне відродження України” (Остріг); “Проблеми українізації
релігійного життя в Україні” (Луцьк).
4. На основі матеріалів конференцій підготувати двотомну
монографію “Християнство: історія і сучасність” (1999 р.) та монографію
“Християнство в контексті історії і культури України” (1998 р.).
5.Завершити видання десятитомника “Історія релігії в Україні”.
6.Скласти термінологічний словник і розпочати написання
трьохтомної “Української Релігієзнавчої енциклопедії”.
7.Продовжити видання книг із серій “Богословська думка
України”, “Мислителі української діаспори”, “Духовні скарби України”,
“Духовні діячі України”.
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8.Підготувати і видати підручники “Академічне релігієзнавство”,
“Історія релігії”, “Історія релігії в України”, довідники “Релігії світу” та
“Неорелігії України”, хрестоматію “Релігієзнавство”, альбом унаочнень
“Релігієзнавство”.
9.Організувати і провести в обласних центрах України тематичні
читання “Українське християнство”.
10.Разом з Міносвіти вирішити питання організації в Україні
системи релігієзнавчої освіти і підготовки наукових кадрів з
релігієзнавства.
КОНФЕСІЇ УКРАЇНИ У ЦИФРОВОМУ ВИМІРІ
У 1996 році кількість релігійних громад, об"єднаних приблизно у
70 конфесій та релігійних напрямів, продовжувала зростати і на початок
1997 року досягла кількості 18482 (із них 869 - діють без реєстрації своїх
статутів, що не заборонено українським законодавством). У їх власності
або ж користуванні є 11897 культових будівель (ще 2616 орендується).
Нині в Україні діють 172 монастирі, в яких несуть послух 3892 ченці та
черниці, 26 братств, 104 місії, 68 духовних навчальних заклади (10799
слухачів), 5032 недільних шкіл та пунктів катехизації, зареєстровано 122
духовних періодичних видання, багато з яких, на жаль, з тих чи інших
причин виходять лише по кілька чисел в рік. Релігійні потреби віруючих
задовольняють 16429 священнослужителів, серед яких 507 - іноземці.
Розглянемо ці дані у конфесійному розрізі.
Найбільшою конфесією України залишається православ"я, загальна
кількість громад якого становить нині більш як 9650 громад. Якщо темпи
росту громад збережуться, то на початок нового тисячоліття конфесія має
всі шанси вийти на дореволюційний рівень. Цікаво, що на території
власне Росії православних громад менше, ніж в одній лише УПЦ в
юрисдикції Московського патріархату. Із близько 18 тисяч православних
парафій РПЦ (на поч. 1997 р.) поза Російською федерацією знаходиться
більш як 11,5 тисяч.
Найбільше число останніх - 6882 (проти 6564, що були на
початок 1996 р.) входять в УПЦ, що в канонічній єдності з Московським
патріархатом. Ця Церква продовжує домінувати в Україні майже за
всіма показниками: вона має 5316 культових будівлі (795 будуються), 75
монастирів (2301 ченців), до речі, за даними, оголошеними на
останньому архиєрейському соборі РПЦ в Україні 89 монастирів, 13
братств,
12
навчальних
закладів
(2498
слухачів),
5590
священнослужителів, 1552 недільних шкіл,
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