
ЕТАПИ РОБОТИ 

Етапи 

роботи 

Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу (зазначити 

конкретні наукові результати). 

Звітна документація (значити кількість 

запланованих публікацій, захистів 

магістерських, кандидатських та 

докторських дисертацій, отримання 

охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності). 

1 етап 

(2015 р.) 

Аналітично-інформаційна 

діяльність з виконання 

проекту 

1. Формування 

інформаційно-

аналітичних даних щодо 

стану етноконфесійного 

складу населення 

Галичини та Буковини. 

2. Розробка програми 

соціологічного 

опитування та аналіз і 

узагальнення його даних 

щодо рівня толерантності 

в етноконфесійних 

відносин Галичини та 

Буковини на даному 

етапі (за комплексом 

ідейно-світоглядних, 

соцільно-практичних, 

соціально-психологічних 

параметрів). 

3. Проведення науково-

практичної конференції 

молодих науковців 

«Світоглядно-ціннісне 

самовизначення людини: 

толерантність у 

міжкультурному 

контексті» із 

висвітленням її 

результатів у науковій 

літературі, ЗМІ та 

інтернет-ресурсах. 

4. Збір емпіричного 

матеріалу та 

інформування науковців, 

державних органів влади, 

журналістів та усіх 

зацікавлених щодо 

результатів реалізації 

проекту. 

Отримані статистичні дані щодо 

етноконфесійного складу населення 

Галичини та Буковини, яка надасть 

можливість відзначити зони і причини 

занепокоєння на цих територіях та 

спроектувати модель взаємин, партнерства 

щодо співжиття представників різних 

етносів та релігійних конфесій, взявши за 

взірцевий провідний європейський досвід 

вирішення цієї проблеми. Накреслення 

комплексу ознак основних проблем, 

розв’язання яких є завданням співпраці 

державних органів управління та 

громадських організацій. 

Науково обґрунтована і чітко сформована 

соціологічна анкета та об’єктивні і 

ґрунтовно проаналізовані результати 

опитування, які уможливлять отримання 

таких даних щодо рівня толерантності 

етноконфесійних взаємин на 

транскордонних територіях, що проясняють 

сучасну ситуацію в даному аспекті 

суспільного буття, зактуалізують її, а також 

уможливлять продуктивний діалог як з 

державними службами, так і країнами, що 

представляють передовий досвід 

толерантності етноконфесійних взаємин і 

вимагають даних щодо такої ситуації в 

сучасній Україні. 

Проведення науково-практичної 

конференції молодих науковців 

«Світоглядно-ціннісне самовизначення 

людини: толерантність у міжкультурному 

контексті» (програма та видані матеріали 

науково-практичної конференції), наявність 

інформації у процесі про результати 

конфреренції. 

Опубліковано 1 колективну («Світоглядно-

ціннісне самовизначення людини: Україна і 

європейські цінності») та 1 одноосібну 

монографію  – «Українська церква перед 

лицем власної релігійно-культурної традиції 

та юрисдикційних викликів» (Шкрібляк 



М.В.)  

Захищено 1 кандидатську дисертацію 

(Гергелюк М.М.); захищено 1 магістерську і 

2 дипломних роботи зі спеціальності 

«Релігієзнавство». 

Опубліковано 10 статей у фахових виданнях 

з переліку МОН України, 2 статей у 

міжнародних фахових виданнях. 

Друк 4 матеріалів міжнародних і 

всеукраїнських конференцій, 7 тез 

доповідей конференцій. 

Налагоджено міжнародний проект 

співробітництва з Сучавським 

університетом імені Штефана Великого 

(Румунія, Сучава) по проблемі 

«Етноконфесійні особливості взаємин 

румунського і українського населення в 

Чернівецькій області і прикордонних 

областях Румунії»; проведено спільне 

соціологічне дослідження проблеми етно-

конфесійних взаємин з університетом імені 

Бабеша Бойяї (Румунія, Клуж-Напока): 

«Рівень релігійності в православних і 

протестантських громадах України і 

Румунії» 

Розроблені нові лекційні теми курсів 

«Філософія та історіософія релігії» 

(Бродецький О.Є.) – «Релігійні свободи в 

контексті європейських світоглядних 

цінностей», «Історіософські виміри 

толерантності в міжконфесійному контексті: 

європейський досвід»; «Етика» (Бродецький 

О.Є.) – «Толерантність як чинник суспільної 

справедливості та гармонізації взаємин», 

«Практичне втілення принципу 

справедливості в європейській цивілізації»; 

«Етика бізнесу» (Горохолінська І.В.) – «Ідея 

європейського об’єднання та християнські 

цінності», «Етика ділового співробітництва 

в контексті євроінтеграційних прагнень 

України»; «Філософія та історія релігії» (для 

спеціальності «культурологія») 

(Горохолінська І.В.) – «Толерантність в 

контексті міжкультурної взаємодії різних 

релігійних традицій», «Багатоконфесійність 

як ознака релігійної культури України і 

чинники толерантизації взаємин»; «Іслам» 

(Шкрібляк М.В.) «Іслам в Україні: етно-

конфесійна складова взаємин та тенденції 

розвитку»; «Богословське релігієзнавство» 

(Шкрібляк М.В.) «Роль християнських 

цінностей для України в євроінтеграційному 



процесі», «Світоглядні та моральні виклики 

для майбутнього Європи»; «Загальне 

релігієзнавство» (Шкрібляк М.В.) «Основні 

принципи релігієзнавчого дослідження та 

модель європейського релігійного життя», 

«Роль християнсько-демократичних 

цінностей у об’єднавчому процесі Європи». 

Анотований звіт, ТЗ НДР. 

 

2 етап 

(2016 р.) 

Характеристика рівня 

толерантності в 

етноконфесійних 

взаємовідносинах  

транскордонних регіонів – 

Буковина, Галичина у ХVІІІ – 

поч. ХХІ ст. 

1. Історіософський аналіз 

проблеми толерантності 

в етноконфесійних 

взаємовідносинах 

транскордонних регіонів 

у період з ХVІІІ – поч. 

ХХІ ст. та розробка 

методологій її 

дослідження. 

2. Компарактивний аналіз 

даних щодо рівня 

толерантності протягом 

досліджуваного періоду, 

тенденцій змін 

особливості комунікацій 

і співпраці різних 

етноконфесійних груп на 

транскордонних 

територіях та 

моделювання 

закономірностей 

причинно-наслідкового 

зв’язку таких змін і 

підготовка пропозицій 

щодо її оптимізації в 

умовах євроінтеграції. 

3. Організація та 

проведення міжнародної 

наукової конференції 

«Міжконфесійні 

конфлікти у 

транскордонних регіонах 

у ХХ – поч. ХХІ ст.» 

4. Підготовка науково-

аналітичних даних щодо 

оцінки рівня 

Оптимізація методології дослідження 

тенденцій толерантності в етноконфесійних 

стосунках на транскордонних територіях в 

умовах євроінтеграції, виявлення 

особливостей етноконфесійного складу 

населення українських транскордонних 

регіонів в історичному зрізі ХVІІІ – поч. 

ХХІ ст.; аналіз українського досвіду 

гармонійного співжиття представників 

різних етносів та конфесій, виявлення 

причин нетолерантності й історично 

сформованих стереотипів, моніторинг 

можливостей їх подолання. 

Сформульовані пропозиції задля оптимізації 

толерантності взаємин жителів 

транскордонних територій щодо 

етноконфесійної приналежності та 

опублікування їх у колективній монографії 

«Етико-соціальні виміри міжконфесійних 

взаємин і європейська інтеграція». 

Друк 2 одноосібних монографій 

«Толерантність етно-конфесійних стосунків: 

історія та реалії» (Балух В.О.) та «Релігійна 

етика в системі історичних і світоглядних 

трансформацій» (Бродецький О.Є.) 

Проведено міжнародну конференцію 

«Міжконфесійні конфлікти у 

транскордонних регіонах у ХХ – ХХІ ст.» 

Налагоджено спільний міжнародний проект 

співробітництва з університетами Молдови: 

Молдавським державним університетом 

(Молдова, Кишинів) та  Університетом 

«Вища Антропологічна Школа» (Молдова, 

Кишинів) на тему: «Етноконфесійні 

взаємини в пострадянських суспільствах і 

перспективи євроінтеграції» 

Проведено спільну Міжнародну 

конференцію із Ягелонським університетом 

(Польща, Краків) на тему: «Ціннісні 

орієнтири релігійності в етноконфесіному 

форматі» 

Видано 1 підручник з грифом МОН України 

(Балух В.О., Мизак Н.С.), 2 навчальні 



толерантності в 

етноконфесійних 

стосунках 

транскордонних регіонів. 

5. Збір емпіричного 

матеріалу та 

інформування науковців, 

державних органів влади, 

журналістів та усіх 

зацікавлених щодо 

результатів реалізації 

проекту. 

6. Збір матеріалів і видання 

підручника з грифом 

МОН України 

«Політологія релігії» 

(Балух В.О., Мизак Н.С.) 

7. Збір матеріалів, їх 

аналітичне опрацювання 

та видання колективної 

монографії «Історичні 

тенденції розвитку 

етноконфесійних 

стосунків у Галичині і 

Буковині». 

 

посібники з грифом ЧНУ, 1 колективну 

монографію. 

Захищено 1 кандидатську дисертацію 

(Луцан І.В.) і 1 докторську (Шкрібляк М.В.) 

Опубліковано: 10 статей у фахових 

виданнях. 

Підготовлено нові лекційні курси: 

Конфесіологія, Панорама сучасного 

релігійного життя, Релігійна етика, Релігійна 

культурологія 

Анотований зміст. 

 

3 етап 

(2017 р.) 

Розробка ефективних 

механізмів толерантизації 

етноконфесійних взаємин в 

українському суспільстві в 

умовах євроінтеграції 

1. Розробка моделі 

ефективної політики та 

діяльності центральних і 

місцевих органів влади 

щодо підвищення 

ефективності розбудови 

державно-церковних 

взаємин, запобігання 

втручанню державної 

влади у внутрішнє життя 

релігійних організацій та 

передання її відповідним 

інстанціям. 

2. Проектування технологій 

солідаризації та 

толерантизації 

етноконфесійних 

стосунків у сучасній 

Україні, що 

узагальнювалися б у 

Концепції толерантності 

Узагальнення та систематизація знань щодо 

питання толерантності в етноконфесійних 

стосунках транскордонних регіонів, 

типологізація тенденцій їх історичного 

розвитку та перспектив покращення; їх 

концептуалізація у науковій літературі 

засобами видання колективної монографії та 

популяризації в ній суспільно-практичних 

рекомендацій; узагальнення моделі 

державно-церковних відносин, що буде 

сприяти оптимально продуктивній та 

толерантній буттєвості жителів 

транскордонних територій, а також 

уможливлювати входження України у 

європейський  простір; спроектовано, 

оприлюднено та впроваджено в роботу 

проект концепції «Толерантизація взаємин в 

українському поліетнічному та 

поліконфесійному суспільстві», 

зорієнтованої на активну соціалізацію 

українського населення, розвиток передумов 

збереження його національної, 

культурницької ідентичності та водночас – 

його толерантне співжиття із 

представниками інших держав, націй, 

етносів та різноманітних релігійних 



стосунків в українському 

поліетнічному і 

поліконфесійному 

суспільстві й відповідали 

європейській практиці. 

3. Проведення низки 

заходів із залучення 

громадськості з метою 

оприлюднення 

результатів 

соціологічних 

досліджень, аналітичних 

даних, висновків та 

пропозицій. 

4. Збір матеріалів, їх 

аналітичне опрацювання 

та видання колективної 

монографії «Регіональні 

моделі ефективної 

толерантизації 

міжконфесійних 

конфліктів». 

5. Організація та 

проведення Круглого 

столу із представниками 

державної влади, 

представниками 

релігійних конфесій, 

громадських організацій 

підготовка та 

опрацювання спільної 

постанови. 

6. Розробка рекомендацій 

для практичного 

забезпечення 

непорушності принципу 

невтручання релігії і 

конкретних конфесій у 

діяльність державних 

освітніх закладів, з 

іншого боку – 

повернення академічного 

релігієзнавства до циклу 

загальнообов’язкових 

предметів у 

загальноосвітній і вищій 

школі (як принциповий 

фактор формування 

толерантної свідомості 

учнівської і студентської 

молоді). 

конфесій. 

Проведено Круглий стіл «Міжрелігійний 

діалог як фактор суспільної стабільності», 

семінар «Міжконфесійні конфлікти у 

транскордонних регіонах кін. ХХ – поч. ХХІ 

ст.», прес-конференцію «Регіональні моделі 

ефективної толерантизації міжконфесійних 

відносин в умовах євроінтеграції», засобами 

чого оприлюднено всі отримані дані. 

Резолюцію «Моделі толерантизації 

міжконфесійних відносин в умовах 

євроінтеграції: регіональний аспект» 

передати у Департамент ОДА, Відділення 

Релігієзнавства Інституту Філософії імені 

Г.С.Сковороди НАНУ 

Захищено 1 докторську (Бродецький О.Є.) і 

2 кандидатські (Руско Н., Боднар В.) 

Видано 1 колективну монографію 

«Ціннісний контекст етно-конфесійної 

взаємодії як соціальний чинник 

євроінтеграції» та 1 одноосібну монографію 

«Релігійність українського суспільства в її 

сучасних соціологічних вимірах» (Докаш 

В.І.) 

Проведено спільну міжнародну 

конференцію з університетом Орадя 

(Румунія, Ораді) та Ботошанським 

університетом (Румунія, Ботошани) на тему: 

«Релігійний і релігієзнавчий елемент в 

гуманітарній освіті: європейський досвід і 

Україна». 

Налагоджено спільний проект міжнародного 

співробітництва з Жешувським 

університетом (Польща, Жешів) 

«Соціально-значуща роль релігійних 

конфесій: реалії та пріоритети (Україна – 

Польща)» 

Опубліковано: 10 статей у фахових 

виданнях. 

Анотований та заключний науковий звіти. 

 

 


