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ІІІ

ІНФОРМАЦІЇ

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ 1998 РОКУ В ЦИФРАХ
В 1998 році Україну продовжували характеризувати складні
процеси у сфері релігійного життя, міжконфесійних і міжцерковних
відносин. На 1-ше січня 1999 року було зареєстровано 21018 релігійних
організацій, 825 громад заявило про своє існування. Серед цих
організацій громад – 21034, монастирів – 232 з 4609 ченцями, духовних
навчальних закладів – 94 з 13078 слухачами, місій – 144, братств – 35.
Релігійні організації мали 19312 служителів (з них 578 – іноземці), 6400
недільних шкіл, видавали 173 періодичні видання. В офіційному переліку
названо 76 релігійних течій. Якщо врахувати наявність в мусульман
чотирьох об’єднань, а в іудеїв – трьох, можна говорити про діяльність в
Україні 81 організаційно оформленого релігійного об’єднання.
Серед існуючих конфесій в Україні найбільше організацій має
православ’я – 14485, зокрема УПЦ МП – 8168, УПЦ КП – 2270, УАПЦ –
1047. Але якщо перші з двох православних церков мали приріст
(відповідно: 627 і 293), то УАПЦ зменшилася на 39 парафій. Зросла
кількість організацій в греко-католиків (на 66) і римо-католиків (на 30). Ці
конфесії мають їх відповідно 3301 і 802. Католики особливу увагу
приділяли організації і активізації монастирського життя. Якщо римокатолики в 33 своїх монастирях мали 252 ченці, то греко-католики в 73
монастирях їх мали 1274. Характерно, що із 401 священнослужителя в
римо-католиків 274 є іноземцями.
Інтенсивно розвивалася в 1998 році мережа протестантських
організацій. Їх було вже більше 4700. Серед них: баптистів – 2030,
п’ятидесятників – 1100, християн віри євангельської – 138, адвентистів –
734, єговістів – 515, закарпатських реформатів – 104, лютеран – 48,
пресвітеріан – 25. Вперше з’явилася в Україні громада англікан.
Порівняно високою була динаміка зростання нових для України
релігійних течій. В 1998 році у нас діяло 60 громад Церкви Ісуса Христа,
321 – харизматичного напрямку, 48 – Церкви Ісуса Христа Святих
останніх днів (мормонів), 56 – новоапостольських, 33 – Божої Матері
Перетворюваної, 44 – РУНВіри та ін.

Дещо стабілізувалася ситуація в неоорієнталізмі України. Діяло в
1998 році 32 громади буддистів, 34 – крішнаїтів, 5 – Всесвітньої чистої
релігії (Сахаджа-йога), 9 – віри бахаї.
Складною в 1998 році була ситуація в іудаїзмі і мусульманстві.
Окрім Об’єднання іудейських релігійних організацій України (64
громади) і Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад (25),
діяв прогресивний іудаїзм (14 громад). Мусульманських громад
найбільше було в духовному управлінні мусульман Криму – 228. До
ДУМУ входило 32 громади, Незалежного ДУМУ – 13. Діяло ще 12
незалежних громад мусульман, які вийшли з ДУМУ. Вірменогригоріанська церква мала в 1998 році 15 громад.
Заявили про своє бажання зареєструвати свої громади у звітному
році Церква останнього заповіту (вісаріонівці), Велике Біле Братство,
вайшнави, Рух Дхарма Кальки, послідовники Сат’я Саї Баби.
Аналіз цифрового матеріалу засвідчує те, що протягом останніх
років стабілізувалася динаміка зростання інституційної мережі
історичних церков. Якщо в недалекому минулому приріст їх громад
становив 30%, то в 1998 році біля 10. Високі темпи зростання впливу
протестантизму і неорелігій зумовлені переважно активною їх
місіонерською діяльністю, широким залученням до пропаганди свого
віровчення засобів масової інформації, активною благодійницькою
діяльністю, наявністю великого штату проповідницьких кадрів, вмінням
враховувати інтереси і потреби сьогоднішньої людини, актуальні
проблеми і здобутки нинішньої цивілізації.
Матеріал підготував професор А.Колодний

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ХРИСТИЯНСТВО І КУЛЬТУРА”
Під такою назвою 12-13 грудня 1998 р. в Тернополі відбулася
наукова конференція. Співорганізаторами конференції виступили
Українська Асоціація релігієзнавців, Управління у справах
національностей, міграції та релігій Тернопільської облдержадміністрації,
Тернопільська державна медична академія ім. І.Горбачевського,
Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН
України, Кременецьке державне медичне училище. Конференція
проходила на базі медичної академії, ректор якої проф. Л.Ковальчук
створив всі необхідні умови для її плідної роботи. Учасників конференції
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вітав проректор з наукової роботи академії проф. М.Андрейчин. Було
заслухано біля 40 наукових доповідей і повідомлень. В роботі
конференції брали участь співробітники Інституту релігієзнавства
Ягеллонського університету (Краків, Польща).
На конференції було прийнято підсумковий документ, який
окрема відзначає, що історична пам’ять народу, освячена національно
зорієнтованою церквою, є дієвим чинником його релігійно-етнічної
духовності. Християнство зустрілося на землях України з цілком зрілою
духовністю, яка була здатна в “новому читанні” сприйняти Євангеліє
Христа.
Проголошення моральної відповідальності усіх перед Богом і
суспільством, соборноправність, віротерпимість разом з закликом
будувати особисте життя на євангельських засадах стали засадничими
чинниками етнічної самосвідомості та національної культури
українського народу. Християнська світоглядна свідомість на глибинних
витоках
етнічної
духовності
сформувала
кордоцентричне
світосприйняття, що мало вирішальний вплив на формування культу
Богоматері, святих заступників, Божого Сина як морального ідеалу
християнства на межі історичного побуту, етнопсихологічних традицій та
звичок народу.
Світоглядна неповторність та етнопсихологічна самобутність
забезпечили формування і збереження національної культури,
уможливили денаціоналізацію українського народу в умовах 650-літнього
бездержав’я та постійного перерозподілу його земель між ворогуючими
сусідами. Органічне злиття національної ідеї з ідеєю національно
зорієнтованої церкви в епоху Київського християнства знайшло
історичне продовження в діяльності братств (XV-XVII ст.), Грекокатолицької церкви протягом XVI-ХХ ст., Української Автокефальної
Православної церкви 1921 р. в умовах більшовицької займанщини та
Автокефальної церкви 1924 р. на Волині. Їх чільним гаслом завжди і в усі
часи був захист віри і народу, що однозначне самозахисту і
самозбереженню українства.
Конференція засудила будь-які спроби використати наявну
поліконфесійність
аби
дезорієнтувати
віруючих
пошуками
космополітичної духовності. Лише на основі органічного сплаву
національної ідеї та національно зорієнтованих церков здатні проростати
справжні культуротворчі засади християнської духовності в ім’я любові і
злагоди в суспільній оселі – Україні.
Матеріал підготував А.Гудима
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SUMMARY

In the 10th issue of the Bulletin “Ukrainian Religious Studies” in the
rubric “Scientific Reports and Announcements” there are in particular the
following papers: “Religious Studies and Theology” by A.Kolodny, “Activity
of the Orthodox Mission in Ukraine on the Turning Point of the XIX-XXth
Centuries” by G.Nadtoka, “Religion in the Spiritual Heritage of V.Lypinsky”
by L.Kondratyk, “Church as a Factor of the Self-identification of the Nation in
the Cultural and Civilization Environment” by O.Nedavnya, “The Problems of
Development of The Social Teaching of the Catholicism” by V.Sergyiko, “The
God-Thunder Perun in the Pagan World-outlook of the Ancient Rus’” by
N.Fatyushyna and other papers.
In the rubric “For Assistance to the Lecturer on Religious Studies”
there are published papers “Ethnology of Religion” by L.Filipovitch,
“Application of the Regional Ethnography Materials in the “Religious Studies”
Course” by A.Gudyma.
In addition the Bulletin presents information on the religion condition
in Ukraine till January 1, 1999 and information on scientific conference
“Christianity and Culture” that hold in Ternopyl’.

