
  
 

Прес-реліз 

 

18 травня (четвер) 2017 року з 10.00 до 16.00 години у залі селекторних нарад Чернівецької 

обласної державної адміністрації відбулася Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему 

«Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика»                   

(до 500-річчя Реформації). Конференція проходила в режимі «он-лайн» (Skype). 

У її роботі взяли участь науковці, богослови, представники державних органів влади, громадсько-

культурні й релігійні діячі.  

 До конференції активно долучилися дослідники й експерти (теоретики та практики) з багатьох 

регіонів України (Київ, Львів, Хмельницький, Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк,  Житомир, Чернівці, 

Чернігів, Мукачеве, Косів) та з багатьох країн світу: США, Канада, Франція,  Польща, Румунія, Хорватія. 

Всього в роботі конференції прийняли участь (очно та заочно) понад 100 учасників, серед 

яких  близько 20 докторів (професорів), понад 30 кандидатів наук, 18 з них – доценти,  більше 10  

аспірантів; представники релігійних організацій, державних органів влади та ЗМІ, а також ті, хто 

цікавиться актуальними проблемами сучасних суспільно-релігійних процесів, що відбуваються в 

Україні та світі.   

Робочими мовами конференції були –  українська, англійська, французька, польська, румунська та 

російська мови.   

 
Тематичні напрями роботи конференції: 

 

1. Соціологічні виміри міжетнічних та міжконфесійних відносин  

2. Соціально-філософський аналіз функціонування релігійних спільнот  

3. Процеси Реформації та Україна: історія і сучасність 

4. Практика соціального захисту  громадян України в контексті суспільно-релігійних 

трансформацій 

5. Взаємодія органів державної влади з конфесійними спільнотами: регіональні особливості 

6. Міжрелігійні та міжконфесійні конфлікти: причини виникнення, специфіка розвитку та 

шляхи розв’язання 

19 травня (п’ятниця) 2017 року  у  приміщенні Буковинського біблійного інституту Церкви 

Адвентистів Сьомого Дня (вул. Турецька, 10) в рамках роботи конференції працювали тематичні дискусійні 

майданчики, участь в яких взяли представники протестантських організацій, що функціонують на Буковині, 

науковці різних рівнів і напрямків дослідження релігієтворчих процесів, аспіранти і студенти, а також ті, 

кого цікавить історія Реформації та специфіка функціонування протестантських деномінацій в регіоні.  

Робота тематичних дискусійних майданчиків відбувалася за трьома напрямами: 
1. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ СПІЛЬНОТ 
2. ПРОЦЕСИ РЕФОРМАЦІЇ ТА УКРАЇНА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 
3. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З КОНФЕСІЙНИМИ СПІЛЬНОТАМИ: РЕГІОНАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

        
 

                                                   
 

          
    

                                                                                
                                                       

 

 
Робота відео-конференції і дискусійних майданчиків транслювалася у режимі реального часу. 

 

 



 

 

 

ОБГОВОРЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В РЕЖИМІ «ОН-ЛАЙН» 

 

 

    Юраш Андрій Васильович (Київ) – 

кандидат політичних наук, директор 

Департаменту у справах релігій і 

національностей Міністерства  культури 

України – «ПРОТЕСТАНТИЗМ У 

СИСТЕМІ ДУХОВНО-СВІТОГЛЯДНИХ 

ІДЕНТИЧНОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИЧНИЙ 

КОНТЕКСТ, СУЧАСНИЙ ВИМІР»  
 

 

 

     Виговський Леонід Антонович 

(Хмельницький) – доктор філософських 

наук, професор, завідувач кафедри філософії 

та соціально-гуманітарних наук 

Хмельницького університету управління та 

права – «РЕФОРМАЦІЯ ЯК 

СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА 

РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ 

РЕЛІГІЇ В СОЦІУМІ»  
 

     

  

    Шарп Нолан (Загреб, Хорватія) – 
магістр богословʼя, керівник проекту 

«Життя – тут» – «ОСОБИСТА ЕТИЧНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І РОБОЧА ЕТИКА 

ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ЯК 

ПРИНЦИПИ РЕФОРМАЦІЇ» 
 

 

 

 

 

 

    Штефан Братосін (Монпельє, Франція) – 

професор університету Поля Валері м. 

Монпельє, директор журналу «ESSACHESS» 

– «РЕФОРМАЦІЯ І 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В 

СУЧАСНІЙ ЄВРОПІ» 
 

 

      

 

 

 

 

 



 

  

        

 Моніка Мазур-Мітровська (Польща, 

Радом) – доктор, викладач Європейського 

університету в Радомі – «РЕФОРМАЦІЯ 

ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 

НАСЕЛЕННЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Бурчеа Нелу (Румунія) – віце-президент 

Асоціації релігійної свободи Генеральної 

Конференції Церкви Адвентистів Сьомого 

Дня – «ФОРМИ ПОЄДНАННЯ 

СВІТСЬКОГО І РЕЛІГІЙНОГО 

КОМПОНЕНТІВ В ОСВІТІ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»     
 

 
 

 

 

 

У ході обох науково-практичних заходів було широко обговорено та науково осмислено 

низку актуальних питань щодо соціальних, релігійних і духовно-культурних наслідків Реформації як 

для Європи, так і України. Значну увагу було приділено витлумаченню специфіки функціонування 

релігійних спільнот в Україні  та за кордоном на сучасному етапі соціокультурного розвитку 

людства, а також перспективам міжетнічних і міжконфесійних відносин, а відтак і взаємодії 

державної влади з конфесійними спільнотами у контексті реформаційних змін у сучасній Україні.  

За результатами роботи конференції та тематичних дискусійних майданчиків прийнято 

резолюцію, яка буде направлена галузевим міністерствам та різноманітним органам влади і Центрам 

релігійних спільнот протестантських деномінацій. 

                                                                         


