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PROGRAM AT A GLANCE 

 

First day 10 November 2020  (Russian, Ukraine) 

Moderators Roman Dodonov, Olga Gold 

Opening ceremony 
10.00-10.30 
 

Anatolii Yermolenko 

Director of H.S.Skovoroda Philosophy Institute of National Academy of Scieces of Ukraine. 

Olena Aleksandrova 

Dean of the Faculty of History and Philosophy, Borys Grinchenko Kyiv University. 

Elshan Hajizade  

Director of Center of Energy Economics, UNEC. 

Davit Tophuria 

Dean of International Faculty of Medicine and Stomatology, of Tbilisi State Medical University  

Adam Vakhtang Akhaladze  

Archimandrite of Georgian Patriarchate. 

Panel 1 Methodology and culture of dialogue in a multidenominational society. 

10.30-10.45 Сергій Йосипенко 

Умови та різновиди діалогу. 

10.45-11.00 Наталія Мокан, Іван Чорноморденко  

Методологічний принцип діалогу в теології Мартіна Бубера. 

11.00-11.15 Роман Додонов, Яна Кошевська 

Концепція конфесійного ландшафта як методологія для вивчення міжрелігійного діалогу. 

11.15-11.30 Ольга Гольд 

Некоторые особенности поликонфесионализма: социально-философский аспект. 

11.30-11.45 Марина Колінько, Андрій Матвійчук  

Падіння за горизонт подій vs збирання буття з осколків. 

Panel 2 Features and forms of interreligious dialogue in the modern world. 

11.45-12.00 Ганна Кулагіна-Стадніченко 

Релігійний діалог: типи, форми, вияви, конструктиви. 

12.00-12.15 Тетяна Євдокимова 

Глобальний етос і діалог релігій  

12.15-12.30 Оксана Горкуша, Людмила Филипович 

Методологічні алгоритми і тематичні межі міжрелігійного діалогу:  
сучасний український контекст. 

12.30-12.45 Віра Додонова, Олександр Лиштва  

Каяття і прощення як етичні модуси конструктивних міжконфесійних відносин в XXI ст. 

12.45-13.00 Олег Бучма 

Правові аспекти діалогу в поліконфесійному суспільстві (на прикладі України). 

13.00-13.15 Віталій Нечипоренко 

Правова культура для діалогу у поліконфесійному суспільстві. 

Panel 3 Interreligious dialogue and economic, social, medicine issues. 

13.15-13.30 Лиана Птащенко  

Формирование в Украине корпоративной модели бизнеса в условиях пандемии  
и растущего экономического эгоизма. 

13.30-13.45 Ирина Богачевская 

Межрелигиозные браки на постсоветском пространстве как практический диалог религий. 

13.45-14.00 Садагат Ибрагимова  

Влияние кризиса COVID-19 на экономику, энергетику и применение позитивных мер. 

14.00-14.15 Ольга Добродум 

Міжрелігійний діалог в Україні під час пандемії (на матеріалах Укрнету). 

14.15-14.30 Ірина Ломачинська, Віктор Ужва 

Релігійна освіта в Україні: проблеми та перспективи. 

Panel 4 Regional and confessional dimensions of dialogue. Islamic-christian dialogue. 

14.30-14.45 Петро Яроцький 

Основоположні критерії діалогу між «авраамічними релігіями» (Іудаїзмом, Християнством, 
Ісламом): універсальний і український контент. 

15.00-15.15 Шалва Цицуашвили  

Грузинские евреи – кто они? 
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15.15-15.30 Николай Джавахишвили  

Блестящая страница истории грузино-еврейской дружбы. 

15.30-15.45 Владислав Харченко 

Мусульмансько-Християнський діалог. 

15.45-16.00 Лариса Меніг 

Стан жінок в Ісламі та Християнстві: міфи і реальність. 

16.00-16.15 Вита Титаренко 

Диалог между традиционными и новыми религиями в условиях COVID-19:  
конвергенция vs дивергенция. 

16.15-16.30 Георгій Филипович 

Міжцерковний діалог українців в діаспорі (на прикладі Канади). 

16.30-16.45 Валерій Кузев  

Сотеріологічна доктрина католицької церкви як фактор конвергентних і дивергентних 
процесів у дискурсі міжрелігійних та міжконфесійних стосунків. 

16.45-17.00 Андрій Чорненко 

Соціалізація традиційної релігії та релігійності на Івано-Франківщині на сучасному етапі. 

17.00-17.15 Aytakin Hasanova 

Predictive genetic screening. 

17.15-17.30 Екатерина Сабадаш  

Рациональные основания духовности. 

17.30-17.45 Discussion panel 
Chairs: Roman Dodonov 

 

 

Second day 11 November 2020  (English) 

Moderators Olena Aleksandrova, Namig Isazade 

Panel 1 Methodology and culture of dialogue in a multidenominational society. 

10.00-10.15 Liudmyla Fylypovych 

Interdenominational dialogue in the world: from the historical origin and the currrent practice  
to the ideal model. 

10.15-10.30 Scott Thomas Fitz Gibbon 

Logos grounds dialogue; dialogue bonds multidenominational societies; the abrahamic religions 
strengthen those bonds. 

10.30-10.45 Ved Pal Singh Deswal 

Communal violence as a threat to human rights: Glimpses from India.  

10.45-11.00 Givi Gambashidze 

Cultural dialogs: history of Georgian-Jewish unique relations – intangible cultural heritage 
monument of Georgia. 

11.00-11.15 Kateryna Sabadash  

Rational foundations of spirituality. 

11.15-11.30 Robert Adar, Irine Bibileishvili 

International Charitable Foundation "Union Of Hearts" – past, present, future (Іsrael – Georgia). 

11.30-11.45 Alla Aristova 

The Orthodox Church of Ukraine in search of a new image (Ukraine). 

11.45-12.00 Nadiia Volik, Ella Bystrytska 

The role of communication in prevention of religious conflicts  
(on the example of Ternopil region, Ukraine). 

12.00-12.15 Mariia Bardyn 

Dialogue between State and Church as an important factor of Interfaith harmony  
in Kyiv Region (Ukraine). 

12.15-12.30 Oksana Nadybska 

Leadership: what is it and how can it vary across organizations. 

12.30-12.45 Maria Maletska  

The specific features of intersection between videogames and religion. 

Panel 2 Interreligious dialogue and economic, social, medicine issues. 

12.45-13.00 Guliko Kiliptari, Grigol  Nemsadze,  Miranda  Kokhreidze 

COVID-19   and massive embolism.  

13.00-13.15 Davit Tophuria, Maia Matoshvili, Natia Kvizhinadze 

Adipose-Derived Stem Cells in  Skin Disorders (Vitiligo, Alopecia)   

Panel 3 History of interreligious dialogue. 
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13.15-13.30 

 

Заира Даварашвили 

Что праздновала Грузия осенью 1998 и 2014 годов или эхо многовековой безупречной 
дружбы грузинского и еврейского народов. 

13.30-13.45 Азад Байрамов 

Азербайджанская модель мультикультурализма. 

Panel 4 Interreligious dialogue and economic, social, medicine issues. 

13.45-14.00 Эльшан Гаджизаде  

Мировая экономика на этапе пандемии: новые реальности и социально-экономические 
ожидания. 

14.00-14.15 Volodymyr Verbytskyi  

International activity of the Ukrainian Greek Catholic Church and its cooperation with the 
Ukrainian diaspora. 

14.15-14.30 Olena Aleksandrova 

Social Harmony and its Stabilization Potential. 

14.30-14.45 Liudmyla Oblova  

Dimensions of spirituality 

14.45-15.00 Liza Alili Sulejmani 

Private investments or public investments can better enhance growth? var approach. 

15.00-15.15 Discussion panel  
Chairs: Olena Aleksandrova, Namig Isazade. Abrahim H. Khan. 
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ABSTRACTS AND THESIS 

 
INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION "UNION OF HEARTS" – PAST, PRESENT, 
FUTURE (ISRAEL – GEORGIA) 
 
1Robert Adar, 2Irine Bibileishvili 
1President of International Charitable Foundation "Union of Hearts" (Israel) 
2Vice Head of Tbilisi Representation of International Charitable Foundation "Union of Hearts" (Georgia), Head of 
Case Management and Information Support Service of St. King Tamar University of Patriarchate of Georgia, PhD 
candidate in Psychology, Host of Georgian-Jewish rubric of News Agency “EURONEWS.GE” 
Email: irine_bibileishvili@yahoo.com 
 
ABSTRACT 

 
The historical relations between Georgians and Jews are fairly called unique. The 26-century history of coexistence 
with Georgians has formed Georgian Jews community with a completely different ethnocultural authenticity. It is worth 
to mention that Jews living in Georgia have undergone an unprecedented period of acculturation, at least 26 centuries 
and they have become the community of "Georgian Jews". No other people in historically multinational Georgia has 
been conferred such a dual ethnonym. The history of Georgian Jews, in accordance with the historiographical tradition, 
has become an integral part of the history of Georgia. Georgians and Jews regardless of different language, religion, 
traditions, customs managed to live in one area for 26 centuries without cultural conflict between them. On the contrary, 
the vectors of interaction in the direction of both nations were directed in such a way that neither of them lost its 
authenticity, identity and uniqueness.  
One of the main segments of the relationship was, is and will be culture. Although a large number of Georgian Jews 
returned to their historical homeland after the establishment of the State of Israel (1948), they still speak, dance, sing 
in Georgian, do not forget Georgian traditions. However, the fourth generation no longer lives in Georgia. 
It was in the format of these relations that the Israel-Georgia Joint International Charitable Foundation, the "Union of 
Hearts", was established. The goals and objectives of this Foundation are to continue and strengthen contemporary 
intercultural dialogues. The organization has only a few years of history, nevertheless, it has made significant progress 
not only in cross-cultural dialogue but also in public diplomacy, on which I will tell you in part below. 
The International Charitable Foundation, "Union of Hearts" officially has a history of just 3 years, but unofficially, 
however, its work began a long time ago. Registered under applicable law of the State of Israel. 
The head office is in Israel, its branches are operating in Georgia - Tbilisi and Kutaisi representations. Such an 
arrangement facilitates the implementation of joint projects. The priority for the Foundation is joint educational and 
translation, scientific and cultural directions. Implemented and future projects are as follows: 

 During the last 3 years, 3 volumes of the anthology of Georgian Jews have been published in Georgian 
language. It consists of Georgian Jewish poetry and prose, translations of ancient Hebrew texts and works. 
Project author and supervisor is Professor Shalva Tsitsuashvili. Multi-volume presentations have been held 
many times in the big cities of Israel and Georgia. Information on the events was provided both in Israel and 
in Georgia. Permanent hosts of presentations in Georgia are: Museum of History of the Jews of Georgia and 
Georgian-Jewish Relations, St. King Tamar University of Patriarchate of Georgia, Akaki Tsereteli State 
University at Kutaisi, Gori State Teaching University, Georgian Writers' Union and etc. 

 The Foundation organized an anniversary evening in memory of the famous Georgian Jewish poet Nana 
Davari (Shabatashvili) in Israel, where honored guests from Georgia were invited. A similar evening was held 
in Georgia. Currently, a collection of Nana Davari's poetry in Georgian is being jointly prepared and it is 
planned to present it to both Georgian and Jewish communities. 

 Several books on Georgian-Jewish relations have been prepared and published, both fiction and biography. 

 A memorandum has been signed with the Museum of History of the Jews of Georgia and Georgian-Jewish 
Relations for the implementation of joint projects. 

 A memorandum has been signed with St. King Tamar University of Patriarchate of Georgia for the 
implementation of joint projects. 

 Several abandoned Jewish cemeteries in Georgia were cleaned and described. Card catalog files were 
prepared, illustrated, and a special site was made to identify unknown graves. 

 Identification is still being continued. 

 Two similar busts of Shota Rustaveli, the World-Class Thinker, Georgian poet, author of the legendary "The 
Knight in the Panther's Skin" (he died in Israel, XX century AD) were made. 

One of which was placed in Georgia, in particular, at Kutaisi Central Square and the second has already been handed 
over to the local government of the city of Kiryat Bialik of the Haifa District in Israel. This bust will be placed in Ariel 
Sharon Square after the completion of the preparatory works. 

 Exhibition space was allocated in the Kutaisi synagogue (Georgia). More than a hundred exhibits have been 
collected and the process continues today. A Georgian-Jewish museum is planned to open in the Jewish 
shrine in the near future. Due to the reason, that the Jews were an important part of the history of Kutaisi and 
thus another page of friendship will be written.  

 Negotiations are underway with the local government of Rishon LeTsiyon (Israel) to open a museum of 
Georgian Jews history in the city. 
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 Together with partners, two local and international scientific conferences dedicated to Georgian-Jewish 
relations are being prepared, as well as thematic symposia, seminars, creative evenings, photo and painting 
exhibitions both in Israel and in Georgia (depending on the epidemiological situation, the venue will be 
determined). 

This is just a small list of past and future projects of the "Union of Hearts". But Georgian-Jewish relations are a process 
of daily intercultural dialogue, because both of them are a carrier of ancient and rich culture. Such a relationship should 
set an example for the modern world, for which peace is especially essential today. 
Keyword: "Union of Hearts", Georgian-Jewish relations. 
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THE ORTHODOX CHURCH OF UKRAINE IN SEARCH.  
 
Alla Aristova 

State Scientific Institution «Encyclopedic Publishing House». (head of the Department of Social and Humanitarian 
Sciences, doctor of philosophical sciences, prof.), Kyiv, Ukraine. 
Email: alvadar.ntu@gmail.com 
 
ABSTRACT 

 
The autocephalous Local Church ‒ the Orthodox Church of Ukraine (OCU) ‒ was created at challenging times for both 
Ukraine and the European community. It is not enough for it to manifest national identity – it is important to prove that 
this Church is able to represent most of the Orthodox community of Ukraine. 
Several tasks arose forefront the newly established church institution: 
(a) in the field of international relations (recognition by the Local Orthodox Churches, cooperation and eucharistic 
communication with them);  
(b) in the sphere of internal church activities (designing and implementing new regulations, managing personnel and 
property issues, modernizing spiritual education, etc.);  
(c) in the realm of social and religious relations (partnership with the state, fruitful interdenominational dialogue, 
reconciliation between different segments of the Orthodox community, functioning in the public space, etc.). 
The most difficult task for the OCU is the combination of the Ecumenical and National; search for the "golden mean" 
between the conservative traditions of Orthodoxy and its renovation, the upcoming reforms in the Church.  
Only two years of functioning of Autocephalous Church of Ukraine is not enough time for conclusions. But it is possible 
to highlight some trends:  

 openness to new forms of ecumenical dialogue;  

 readiness for innovations (in particular, in the arrangement of temples, in temple discipline, ceremonial and 
ritual actions, calendar and educational reform, etc.);  

 rejection of radical ways of reform;  

 replacement of the traditional authoritarian style by new forms of collegial management, the revival of the 
real Сatholicity;  

 partnership with civil and volunteer organizations; 

 struggle with clergy-clan tendencies in the Church; 

 willingness to respond quickly to the challenges of society (as we see in the example of a modern 
pandemic); 

 the establishment of the values of the open European Orthodoxy. 
A related question – Is the Orthodox Church in the jurisdiction of the Moscow Patriarchate experiencing an institutional 
crisis іn Ukrainian society? The sociological data for 2015-2020 and the conclusions of experts give grounds for a 
positive answer. 
Keyword: traditional authoritarian style, ecumenical dialogue. 
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МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЕ БРАКИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
КАК ПРАКТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ РЕЛИГИЙ. 
 
Ирина Богачевская 
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Email: bogachevska@bigmir.net 
 
РЕЗЮМЕ 

 
Проблема межрелигиозных и межконфессиональных браков, приобретающая в современном мире 
незаурядную остроту, свидетельствует об интенсивности процессов трансформации, охвативших в наше 
время как институт религии, так и институт семьи. Во всем мире их распространению способствуют 
глобализационные процессы, превращающие мир в единое коммуникационное пространство, где диалог с 
представителями другой религии и культуры становится повседневной реальностью. Можно смело утверждать, 
что межконфессиональные браки являются одной из самых успешных и самых распространенных форм 
межрелигиозного, межэтнического и межкультурного диалога в современном мире. 
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В современном обществе присутствуют все типы организации семьи: от браков, заключаемых по воле 
родителей до свободных отношений, однако большинство современных семей имеет нуклеарный характер. 
Ускорились процессы трансформации традиционной патриархальной семьи, для которой подобные брачные 
союзы были одиночными и вызвали осуждение сообщества. В бывшем СССР межэтнические браки (которые 
чаще всего являются межрелигиозными) считались своего рода залогом «нерушимой дружбы 
многонационального советского народа», однако в жизненных реалиях национальных республик, особенно 
там, где не преобладало русскоязычное (тяготевшее со времен Российской империи к официальному 
православию) население, такие семьи оказывались в определенной культурной изоляции и воспринимались в 
локальных (в первую очередь этно-религиозных) сообществах как маргинальные отклонения от нормы. 
Отношение к межрелигиозным и межнациональным брачным союзам в постсоветском обществе и ученых и 
общественности до сих пор остается неоднозначным. 
Ключевые слова: межрелигиозные и межконфессиональные браки. 
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DIALOGUE BETWEEN STATE AND CHURCH AS AN IMPORTANT FACTOR OF 
INTERFAITH HARMONY IN KYIV REGION (UKRAINE). 

 
Mariia Bardyn  

H.S. Skovoroda Philosophy Institute of National Academy of sciences of Ukraine. 
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ABSTRACT 

 
Harmony and peace in the religious space are the guarantors of social stability, development, and prosperity of the 
State. Therefore, constant communication, coordinated dialogue between the government and the church is extremely 
important. 
In the conditions of Ukraine’s independence, building the democratic foundations of Ukrainian society, the need for joint 
efforts of all social institutions is important. The church successfully fulfills its social role primarily because the level of 
trust in it is the highest among social institutions. 
The purpose of the research: to determine the essence of the relationship between the State and the Church in Ukraine, 
as well as their impact on society, to analyze the religious situation, to show the results of a coordinated dialogue 
between the State and the Church in Kyiv region. 
Kyiv region is a multi-confessional region. As of September 1, 2020, the statutes of 1,907 religious organizations of 40 
churches and denominations were registered in the Kyiv region. Among the effective methods of building a dialogue 
between the State and the Church are: holding jointly charitable, cultural, and educational events and the functioning 
of the Council of Churches as an advisory structure. 
The pandemic has made its adjustments in building dialogue. Modern means of communication have come to the 
rescue, which in the conditions of quarantine allow continuing to establish relations and effectively solve current 
problems that arise. 
The research found that the establishment of tolerance in relations between followers of different religions, preservation 
of cultural identity and constant dialogue - the priorities of today. 
Keywords: religious space, charitable, cultural, and educational events. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІАЛОГУ В ПОЛІКОНФЕСІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ  
(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)  
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РЕЗЮМЕ 

 
В статті на прикладі досвіду сучасного процесу українського державо- і правотворення розглянуті правові 
підстави, основи і важливість встановлення й реалізації діалогу в поліконфесійному суспільстві. 
Охарактеризована роль норм Конституції України та законів України для утвердження релігійного плюралізму 
та толерантних міжконфесійних відносин. Визначено  організаційні, нормативні, процесуальні та інші юридичні 
питання, що створюють перешкоди і загрози діалогу в громадянському суспільстві та запропонований шлях їх 
вирішення.  
Ключові слова: право, релігія, держава, Україна, діалог, толерантність, плюралізм, поліконфесійне 

суспільство, громадянське суспільство. 
 
ABSTRACT 

 
In the article on the example of the experience of the modern process of Ukrainian state and law-making the legal 
bases, bases and importance of establishment and realization of dialogue in a poly-confessional society are 
considered. The role of the norms of the Constitution of Ukraine and the laws of Ukraine for the establishment of 
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religious pluralism and tolerant interfaith relations is described. Organizational, normative, procedural and other legal 
issues that create obstacles and threats to dialogue in civil society are identified and a way to address them is proposed.  
Keywords: law, religion, state, Ukraine, dialogue, tolerance, pluralism, polyconfessional society, civil society. 
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THE ROLE OF COMMUNICATION IN PREVENTION OF RELIGIOUS CONFLICTS 
(ON THE EXAMPLE OF TERNOPIL REGION, UKRAINE) 
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ABSTRACT 

 
Ukraine is a country with a high religious diversity, which is characterized by an increased risk of religious conflicts at 
national, regional and local levels. Several Christian denominations like Orthodox churches, Ukrainian Greek-Catholic 
Churches, Roman Catholic Churches, Protestants and religions are presented in Ukraine.  
Due to historical and cultural features, religion has been used in political affairs very often, particularly by Ukrainian 
Orthodox Church Moskow Patriarchate. In addition, other denominations were under Soviet government during more 
than a half of a century, so it means that if Church wanted to function, it had to cooperated with communistic regime, 
and if Church didn’t cooperated it was persecuted. 
In addition, religious conflicts are often connected to conflicts related to personal political preferences. In particular, 
today, Ukraine is involved in a war with Russia that occupied the eastern part of Ukraine, and there is a dramatic 
deterioration in relations between Orthodox Church of Moskow Patriarchate that supports Russian invasion and other 
Denominations in Ukraine that do not support Russia. In particular, priests of Moscow Church show disrespect to 
Ukraine and national dignity, and they often refuse to bury a deceased Ukrainian warriors. Such behaviour provoked 
protests of believers and some parishes moved from Orthodox Church of Moskow Patriarchate to Ukrainian Orthodox 
Church of Kyiv Patriarchate and The Ukrainian Autocephalous Orthodox Church. As result, the religious conflicts affect 
social and psychological wellbeing in society, and prompt conflict resolution and prevention are required for social 
climate improvement.  
Ternopil region is a relatively small area and is a small religion model of the whole of Ukraine. There are represented 
all of the Denomination which are in all Ukraine. Historicaly formed that in Ukraine according to some political events 
arise religious conflicts. For the first time this situation was in the early 90s when Ukraine to win the independence and 
was the process of revival the Ukrainian Greek Catholic Church and Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, and 
as a result arose a real war with Orthodox Church by Moskow Patriarchate. 
One day in our Department of History in Ternopil Pedagogical University we had a discussion about religious conflicts 
based on information presented at the website of the Religious Information Service of Ukraine (some information is 
shown here). As we can see, the conflicts are common in all over Ukraine and most of them in the northern part of 
Ternopil region, where Orthodox churches are dominant. These conflicts were quite violent, and very often involvement 
of police was required to stop fighting. Interestingly, most of participants of these conflicts were older people that 
probably belong to conservative group while young people seem not to be involved. It can be expected as younger 
people are more tolerant, and often they have another vision of the problem.  
So we recognized that youth leadership, coupled with interpersonal communication is as one of the most effective ways 
of conflict resolution and prevention as young people are more open to discussion about the possibilities of living in a 
religiously diverse society. 
Religious clubs and camps can play important role in raising awareness of issues associated with religious diversity. 
Bringing together clerics, educators, community leaders and youth to build networks of communication is essential for 
success of religious clubs and summer camps.  
For example, a university-based club was established at the Department of History (Ternopil National Pedagogical 
University). The club consists of students, university professors, who belong to different confessions. The club provides 
opportunities for youth to organize seminars, to visit different religious communities in Ternopil and Ternopil region as 
well as to communicate with their members.  
Also, PhD students and lectures from the Faculty of History and priests of Greek-Catholic Church organized summer 
religious camp in Maria’s spiritual center “Zarvanytsia”. This 5-day camp provided an opportunity for a direct dialogue 
between 23 13-17-year-old people from different denominations. Along with learning the camp participants played 
outdoor games, had excursions and meetings with famous people. 
It was important to us that  
1) teenagers were introduce to the history of different religions and currents; 
2)  the camp was in Greek Catholic Center which accepted all participants despite their faith. They are 
experienced tolerance and respect despite their religious beliefs;  
3) the camp was interdenominational. 
Also we believe that the camps and clubs involving people from different denomination will help to cultivate civic 
responsibility, respect for other religions, freedom of conscience and freedom of religion. We believe that this way it is 
possible to prevent interreligious conflict in the future and build a mature civil society another from the Soviet. 
Keywords: interreligious conflict, a mature civil society. 
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CULTURAL DIALOGS: HISTORY OF GEORGIAN-JEWISH UNIQUE RELATIONS – 
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE MONUMENT OF GEORGIA 
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ABSTRACT 

 
The recent archaeological and paleo-anthropological artifacts prove that the settlement of the ancient ethnoses in 
Europe and Asia was taking place in early Paleolithic era, and the process embraced the territory from Africa via Middle 
East and the Caucasus. Certain links between Palestine and the Caucasus can be traced in the Mesolithic epoch and 
the later period as well. According to one of the widespread opinions, the early stage of the agricultural development 
of the Caucasus was linked with the migration of the population of the East Mediterranean region to the northern part 
of the continent. The closest link is manifested in the III millennium BC, when the so-called Kura-Araxes culture that 
was originated in the Caucasus, spread to Palestine – but as its Khirbet-Kerak version. Certain links and resemblance 
that proves the existence of some type of relations can be traced in archaeological artifacts of the later period – the 
origin of the so-called bichromatic ceramics, which is revealed on the territory of Palestine, is linked with the southern 
Caucasian region. The spread of Dolmen culture to the North-West Caucasus can be considered a result of the relations 
with the Mediterranean world. 
The material provided by linguistic studies suggests an idea about the existence of the mutual cultural, historic and 
linguistic influence; the same concerns the contacts that existed between the Indo-European, Semitic and the Georgian 
languages. To a certain extent the facts reflect the events mentioned in the Bible about the settlement of Noah's 
descendants... 
The scientific literature provides a number of hypotheses about the links and common origins of the Jews and 
Georgians (according to them, a part of the tribes that settled in Palestine and Egypt in the II millennium BC underwent 
a cultural semitization and then moved back to the Caucasus and Asia Minor). 
It should be noted that in connection with the arrival of the Jews in Georgia and their settlement there the researchers 
mention different periods: VIII c. BC (the epoch of Shalmaneser), VI c. BC (the epoch of Nebuchadnezzar II), II c. BC 
(after the Bar Kokhba revolt, 169 BC) – I c. AD, VI – VII cc. (from Byzantium), X c. (from the Khazar Khaganate), XIX 
– XX cc. (from Turkey, Iran, Iraq, the Russian Empire, Europe). 
Keywords: Indo-European, Semitic and the Georgian languages. 
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РЕЗЮМЕ 

 
В статье рассматриваются особенности поликонфессионализма в социально-философском аспекте. Анализ 
предыдущих исследований позволяет усмотреть связь между поликонфессиональным феноменом и другими 
явлениями в обществах: конвергенция, мультикультурализм, экуменизм. Условия поликонфессиональности в 
обществах приводят с одной стороны к конфликтогенным факторам, а с другой стороны могут стать 
миротворческим процессом при различных условиях. 
Keywords: глобализация, конвергенция, мультикультурализм, плюрализм,  поликонфессиональность, религия, 

феномен, экуменизм. 
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The article examines the features of polyconfessionalism in the socio - philosophical aspect. An analysis of previous 
studies allows us to see the connection between the poly-confessional phenomenon and other phenomena in societies: 
convergence, multiculturalism, ecumenism. The conditions of polyconfessionalism in societies lead, on the one hand, 
to conflict-generating factors, and on the other hand, they can become a peacekeeping process under various 
conditions. 
Keywords: globalization, convergence, multiculturalism, pluralism, polyconfessionalism, religion, phenomenon, 

ecumenism. 
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ABSTRACT 

 
We have repeatedly written about appropriate methods of interfaith dialogue. But lately, surprisingly persistently, we 
have been offered a topic of friendly dialogue. For some reason, such proposals are based on the idea that dialogue is 
the goal and should be an unconditional and indispensable means of forming peace, and benevolence itself should be 
its main characteristic. In many moments of the search, agitators of friendly dialogue forget to remind about the 
permissible limits and methodological algorithms of appropriate, expedient and constructive dialogue. Well, first of all, 
because for them it is not important or suitable for coverage of information about what we always ask to determine the 
situation of dialogue: 
1) Dialogue between whom and whom? 2) Dialogue in what parity conditions? 3) Is the purpose of the dialogue agreed 
between all participants? 4) Does the priority reservation of the interest of a certain subject of dialogue not contradict 
the interests of others and does it not refute the truth (real, historical)? 5) Are appropriate criteria and methods for 
constructive dialogue formed? 6) Is the subject area of the dialogue clearly defined? 7) Do the interlocutors understand 
each other (or use the same terminological language)? 8) Do the subjects of the dialogue seek understanding (is the 
dialogue not just a cover-name of a manipulative strategy or an occasion to achieve the benefit of an individual 
participant)? 9) Do the interlocutors use common logical rules? 10) Are the arguments used by the interlocutors true? 
11) What is the criterion for determining the dialogue successful (understanding, victory, submission, concessions) 
effective, constructive, appropriate? 12) Are the interlocutors on the same boutique and cultural platform? 13) Whose 
interests are warned and positions are articulated by the speakers involved in the dialogue? 14) For what purpose are 
certain interlocutors called to dialogue? 15) By whom and by what criteria is the composition of speakers allowed for 
dialogue? 
The list of questions, the answers to which will streamline the situation of dialogue, can be expanded, if necessary, in 
the desired direction for coverage. But often these important parameters for clarifying the relevance, adequacy, 
correctness, expediency and constructiveness of the dialogue prefer not to mention. Probably in order to avoid finding 
answers to all these questions by the direct participants in the dialogue or its addressees. 
Instead, in our report and article, we will reveal the necessary conditions for interfaith dialogue to be appropriate, 
expedient and constructive. We will also point out the appropriate methodological algorithms and thematic boundaries 
of interfaith dialogue. All our theoretical considerations are the result of a religious analysis of the modern Ukrainian 
context, including the multi-religious situation and long-term observation of dialogue initiatives at various levels. 
Keywords: multi-religious situation, dialogue initiatives at various levels. 

 

ДОРЕЧНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АЛГОРИТМИ ТА ТЕМАТИЧНІ МЕЖІ 
МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ: СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 
Про доречні методи здійснення міжконфесійного діалогу ми вже писали неодноразово. Та останнім часом 
навпрочуд наполегливо нам почали пропонувати тему доброзичливого діалогу. У таких пропозиціях чомусь 
виходять з уявлення, ніби діалог і є метою та має бути безумовним і неодмінним засобом формування миру, а 
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сама доброзичливість - має бути головною його характеристикою. У багатьох моментах шукачі й агітатори 
доброзичливого діалогу забувають нагадати про допустимі межі та методологічні алгоритми доречного, 
доцільного й конструктивного діалогу. Ну, щонайперше тому, що для них не є важливою чи придатною для 
висвітлення інформація про те, про що ми завжди запитуємо для визначення ситуації діалогу: 1) Діалог між ким 
і ким? 2) Діалог у яких паритетних умовах? 3) Чи узгоджено мету діалогу між усіма учасниками? 4) Чи 
пріоритетне застереження інтересу певного суб’єкта діалогу не суперечить інтересам інших та чи не спростовує 
правду (дійсну, історичну)? 5) Чи сформовано належні критерії, методи для ведення конструктивного діалогу? 
6) Чи чітко визначено предметне поле діалогу? 7) Чи розуміють співрозмовники один одного (чи користуються 
однією термінологічною мовою)? 8) Чи прагнуть суб’єкти діалогу порозуміння (чи не є діалог лише прикриттям-
назвою маніпулятивної стратегії або ж приводом для досягнення зиску окремого його учасника)? 9) Чи 
користуються співрозмовники спільними логічними правилами? 10) Чи правдивими є аргументи, застосовувані 
співрозмовниками? 11) Що є критерієм визначення діалогу успішним (порозуміння, перемога, підпорядкування, 
поступки), ефективним, конструктивним, доцільним? 12) Чи перебувають співрозмовники на одному бутійно-
культурному майданчику? 13) Чиї інтереси застерігають та позиції артикулюють задіяні в діалозі спікери? 14) З 
якою метою закликаються до діалогу визначені співрозмовники? 15) Ким та за якими критеріями допускається 
до діалогу склад спікерів?  
Перелік питань, відповіді на які раціоналізовуватимуть ситуацію діалогу, за потреби можна розширити у 
бажаному для висвітлення напрямку. Та часто про ці важливі параметри для з’ясування доречності, 
адекватності, коректності, доцільності й конструктивності діалогу воліють не згадувати. Ймовірно, саме з метою 
уникнення пошуку відповідей на усі ці запитання безпосередніми учасниками діалогу чи ж його адресатами.  
Натомість ми у своїй доповіді та статті розкриємо необхідні умови, аби міжконфесійний діалог був доречним, 
доцільним і конструктивним. Також вкажемо на доречні методологічні алгоритми та тематичні межі 
міжконфесійного діалогу. Усі наші теоретичні міркування є наслідком релігієзнавчого аналізу сучасного 
українського контексту включно з поліконфесійною ситуацією та тривалим спостереженням за діалоговими 
ініціативами різних рівнів.  
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ABSTRACT 
 
Introduction  

The aim of my paper is to understand the problems of communal clashes and their preventive measures taken by the 
Government of India. To sort out these problems of communal violence, we have to see the provision of laws of the 
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land. I have mentioned the provisions of our constitution which are the concrete form of path for the citizens of the 
Nation. The path of communal harmony has been followed since time immemorial and we have set up an example in 
this regard for the International Community. Even though the founders of our Constitution were well aware about these 
communal problems, therefore, many provisions were provided to deal with communal/ religious problems which may 
occur in the future. The Indian Judiciary has been playing a significant role in this regard by interpreting the word 
secularism which is the basis of unity and integrity of the nation. India is a vast country. The country is progressing 
towards a classless and casteless society in accordance with the socialist pattern. The vastness of the country lead to 
propagation of various cultures and religions by the citizens of the Nation. There is saying in Hindi Hindu, Muslim, Sikh, 
Isai; Hum Sab Hain, Bhai- Bhai, it means in India there is unity in diversity. Because of the difference in the religious 
activities and opinion, the ways of propagation are different. Consequently, in most of the societies violence exists in 
many forms and at various levels. Collective violence result when individuals engage in violence activities in a group 
or institutional level. Like personal violence, incidents of group violence such as riots, revolutions, and gang warfare 
are typically viewed as local events, tied to a specific cause or geographical region. Group violence is generally more 
destructive than personal violence. Sociologists and psychologists have observed that individual members participating 
in group violence frequently feel less responsibility for their activities and are willing to commit greater atrocities because 
they are acting in the name of a higher cause, be it religion, political beliefs or loyalty to an ethnic group or nation. This 
process of de-individualization is fostered by the military to mobilize individuals for war and other forms of mass 
destruction like genocide.  Institutional violence results from institutional objectives and can take extreme forms like 
concentration camps or murders committed by totalitarian governments, or it can be part of a socially accepted 
economic system or religious organization’s goals.  Institutional violence can also be subtle, resulting from acts of 
omission or deception rather than force. Due to advances in military and media technology have made violence globally. 
For example we can annihilate the entire planet through nuclear weapons, but we can also transmit war and other 
public spectacles of violence into homes all over the globe via satellite. 
 
Conclusion 

Being a Secular State, the Government of India is committed to protect its citizens and their freedom of religion and to 
avoid and avert communal violence.  Time has come to curb this menace jointly. To achieve the motive of our Preamble, 
let us join our hands including political leaders, secular organizations and right thinking people to fight collectively to 
defeat the malice intention of anti social elements. If strong steps are not taken immediately to combat this hate war, it 
will weigh heavy on secularity, sovereignty and unity of our nation. We have got the freedom after a very long struggle 
and many people have laid down their lives for that. We cannot forget the sacrifice of Sardar Bhagat Singh, Azad Singh, 
Sukhdeo Singh, Netaji Subhas Chander Bose and Mahatama Gandhiji and so many. As a true citizen of India we 
should help our Government and Non Governmental Agencies to combat communal violence jointly, which is very 
harmful for the national integrity. We should enjoy our fundamental rights and follow our duties provided by the 
Constitution for making India a Strong Nation. We should not forget the sacrifice of our leaders of National Freedom 
who opted for hanging for their motherland (BHARAT- MATA). We should follow the spirit of secularism for making our 
country to progress by leaps and bounds. We should always follow the slogan, “Hindu, Muslim, Sikh, Issai; Hum Sub 
Hain Bhai-Bhai”. This slogan signifies that irrespective of caste, creed, colour and religions, we (all Indian) are brothers 
and sisters. Therefore, it is correct to say that there is a Unity in Diversity in India. 
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РЕЗЮМЕ 

 
История грузино-еврейских взаимоотношений берёт начало из глубины веков. После того, как евреи 
обосновались на территории Грузии, прошло уже 26 веков. 
О переселении евреев в Грузию первую историческую справку сохранил грузинский историк XI века епископ 
Леонтий Мровели, который в своем сочинении «Жизнь грузинских царей», входящем в сборник 
древнегрузинских летописей «Картлис цховреба» («История Грузии») сообщал: «По истечении долгого 
времени царь Навуходоносор совершил нашествие на Иерусалим. Бежавшие оттуда евреи пришли в Картли; 
они стали просить у мцхетского мамасахлиса уступить им землю с возложением на них дани. Мамасахлис дал 
им её, поселил их в ущелье Арагви у родника, который называется Занави. А земля, которую они держали на 
условии выплаты дани, ныне называется Херки – от «харки» (дань)» [Леонтий Мровели 1955: 15-16]. 
О длительном и мирном сосуществовании грузинских и еврейских народов известно довольно много. С этой 
точки зрения особенно надо отметить труд профессора Эльдара Мамиствалишвили «История грузинских 
евреев (античный и феодальный периоды)» [Мамиствалишвили 1995]. 
В истории грузино-еврейских взаимоотношений особое место занимает период II мировой войны. Как известно, 
после оккупации независимой Грузинской демократической республики вооруженными силами РСФСР (1921 
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г.) значительная часть грузинских государственных и политических деятелей была вынуждена отправиться в 
эмиграцию. Основная их часть обосновалась в западноевропейских странах (в основном во Франции). 
Ключевые слова: История грузино-еврейских взаимоотношений. 
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РЕЗЮМЕ 
 

З першого моменту появи Глобального Павутиння міжрелігійний діалог на світовій арені став здійснюватися за 
допомогою онлайнового простору, проте, особливо роль Інтернету підсилюється під час сучасної пандемії 
коронавірусу, коли відбувається маніфестація безлічі міжрелігійних сайтів та актуалізація всіх форм 
міжрелігійного спілкування в Інтернеті, що доводить важливість означеної тематики. Міжрелігійна діяльність 
міжнародних організацій організовує і забезпечує екуменічний діалог та релігійну свободу, інтернет-свободу і 
комунікаційну взаємодію. Конференції та конгреси, симпозіуми і круглі столи актуалізують тематику 
міжрелігійного діалогу в епоху глобальної дигіталізації та пандемії з метою забезпечення безпеки в умовах 
зростання релігійного радикалізму і пошуку шляхів до створення стабільної основи взаємодії конфесій, 
рефлексії ролі соціальних мереж у питаннях трансформації громадської думки щодо традиційних і 
нетрадиційних релігійних течій, концептуалізації сучасних тенденцій в релігійній сфері та підсилення впливу 
дигіталізації на релігійність населення, поглиблення сприйняття релігійних ідей і багатоваріантності їхнього 
тлумачення, формування толерантного та комунікативного простору через неформальний діалог релігійних 
об'єднань, концептуалізації основних проблем, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням діалогу в 
етноконфесійній сфері. 
Перш ніж аналізувати сучасний стан міжрелігійного діалогу в Україні, слід зазначити, що з самого початку 
проголошення незалежності, незважаючи на конкуренцію і певні конфлікти в релігійному середовищі, в Україні 
почали здійснюватися міжрелігійні зустрічі та діалог. В контексті цього необхідно також наголосити на позитивній 
ролі органів влади у сприянні контактам між представниками різних конфесій, а також проведенні відповідної 
роботи з вирішення релігійних конфліктів на підставі нового законодавства про свободу совісті та релігійні 
організації. 
Можна констатувати активізацію міжрелігійного та міжконфесійного діалогу й інтенсифікацію інтернет-
спілкування в релігійному житті, що сприяє діалогу релігійних організацій із суспільством. Як приклад, можна 
навести більш часті зустрічі релігійних організацій з президентом, прем'єр-міністром та іншими можновладцями 
під час пандемії. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВЦіРО) звертається до президента України 
і ставить перед ним проблемні та контраверсійні питання: прикладом може послужити обговорення 
стамбульської конвенції. Загалом, можна констатувати, що у даній пандемічній ситуації аксіоматично відсутні 
міжрелігійні фестивалі та різноманітне оффлайнове соціально-релігійне життя, оскільки практично вся релігійна 
активність, частково окрім благодійної діяльності, перейшла в Інтернет. 
Міжрелігійний діалог в Україні має майже тридцятирічну традицію і на сьогодні продовжує досить інтенсивно 
розвиватися в різних форматах та вимірах, площинах і майданчиках. Деякі міжрелігійні проекти модифікуються, 
деякі консервуються, деякі припиняють свою діяльність, йде процес створення деяких нових проектів - 
трансформація міжрелігійного діалогу в Україні відбувається відповідно актуальним викликам часу. 
Слід зазначити, що в Україні, окрім незаконно анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу, 
забезпечується належний рівень свободи віросповідання. Це не означає, що не існує проблем у релігійній сфері 
- певні проблеми є, але, незважаючи на це, в країні досить високий рівень релігійної свободи. На жаль, 
фіксуються грубі порушення права на свободу совісті на непідконтрольних територіях Криму і Донбасу. Ці 
питання стоять на порядку денному українських церков і релігійних організацій, які роблять все можливе, щоб 
допомогти віруючим цих окупованих регіонів, і закликають до відповідних дій на міжнародному рівні (ОБСЄ, 
Рада Європи, ЄС тощо). Безумовно, українські релігійні організації беруть участь в діалозі не тільки в своїй 
країні та Укрнеті, але і в різних міжнародних форумах, у тому числі у вирішенні завдань, пов'язаних з пандемією. 
Існують різні технології та канали здійснення міжрелігійного діалогу, до них належить: участь у різних спільних 
заходах (івент-комунікації), офіційне письмове спілкування (листи, співчуття, привітання тощо), проведення 
богослужінь і молитов. Окремо слід відзначити можливості Інтернету як каналу, що сприяє побудові 
горизонтальних зв'язків між представниками різних релігій, які в повсякденному житті практично не стикаються 
одні з одними. Міжрелігійний діалог здійснюється на міжнародному та глобальному рівні громад і регіонів, різних 
країн по тематиці капеланства і пенітенціарної служби, зближення церков та взаємодії з соціальними 
інститутами християнських філософів і юристів, лікарів та педагогів, поетів і істориків тощо. 
Усвідомлення викликів релігійним і конфесійним дискурсам в інформаційну епоху в умовах панування 
секуляризму призводить до міжрелігійного співробітництва для збереження релігійних цінностей. В Україні 
моніторинг статей з тематики міжконфесійного діалогу здійснюється, зокрема, на сайтах «Іслам в Україні» 
(https://islam.in.ua/ru/mezhkonfessionalnyy-dialog), на сайті Інституту релігійної свободи 
(https://irs.in.ua/ru/tag/межконфессиональный%20диалог), а також на сайті РІСУ (https://risu.ua/ru/mizhkonfesijnij-
dialog_t4979). 
Для України не є властивим переважно американський за своєю природою феномен мегацерков, але в нашій 
країні досить часто при соціологічних дослідженнях виявляються християни назагал, люди, для яких межі своєї 
конфесійної приналежності неоднозначні та недиференційовані, розмиті і лабільні. Порядок денний 
Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, зокрема, пов'язаний із юридичними проблемами і 
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оподаткуванням, з співпрацею зі світськими організаціями та позицією з ювенальної юстиції, але слід 
констатувати і вплив політичного чинника на міжрелігійні відносини. Так, Всеукраїнська рада церков та 
релігійних організацій з початку пандемії в Україні (12 березня 2020 року) досі збиралася двічі: приводом стала 
дискримінація прав вірян РПЦ в Україні під час Великодніх свят, а також у зв'язку зі ствердженням міністра 
охорони здоров'я України Максима Степанова, буцімто в деяких районах коронавірус передається в церквах і 
храмах - раніше він заявляв, що головною причиною зростання хворих в західних регіонах, особливо селах, є 
богослужіння. 
Міжрелігійні відносини епохи до карантину та епохи карантину виявляють логічну спадкоємність без відчутної 
позитивної якісної динаміки. Практично вся церковна діяльність ВЦіРО перейшла в Інтернет – її діяльність 
виявилася утім досить організованою, оскільки, наприклад, завдяки їй вдалося уникнути масових зібрань на 
Великдень. Загалом кажучи, міжрелігійні консультації пропонують докладати спільних зусиль проти пандемії: 
різні організації, наприклад, Інститут релігійної свободи, сприяли наданню допомоги жертвам пандемії. 
Пандемія послужила способом збільшення значущості засобів глобального зв'язку в ході актуального 
екуменічного діалогу між християнами, з приводу соціального служіння та християнської роботи. На даний 
період через епідемію коронавірусу здійснюється проведення дедалі більшої кількості заходів з міжрелігійного 
діалогу в онлайновому форматі вебінарів та форумів. 
Дослідження в цифровому просторі дозволяють виявляти важливі тенденції в релігійній сферах на основі 
аналізу потоку інформації в мережі Інтернет, демонструвати специфіку окремих ЗМІ та наслідки їхньої 
діяльності для міжрелігійного діалогу, досліджувати роль мережі Інтернет у зміні релігійних переконань, 
можливості зміни релігійної ідентичності, ретроспективу розвитку релігійної освіти на рубежі століть, визначати 
вектори можливого міжрелігійної взаємодії та обговорювати роль цифрових технологій в роботі релігійних 
структур, констатувати необхідність продовження активного діалогу між представниками релігійних рухів, 
проводити експертні семінари з питань міжрелігійного діалогу на регулярній основі, а також фіксувати ризики, 
що формуються цифровим простором. 
На сьогоднішній день мережа Інтернет є дуже перспективним комунікативним середовищем для встановлення 
ефективного діалогу не тільки між представниками окремих релігійних напрямків, але і цілими релігійними 
культурами, сформованими в відмінних одна від одної історичних умовах та на різних територіях. Дане 
середовище має низку характерних особливостей, що сприяють вільній та відкритій комунікації навіть між 
представниками протиборчих та конкуруючих релігійних течій та досягненню консенсусу. 
Разом із тим, міжрелігійний діалог у межах електронного простору комп'ютерних мереж потенційно містить в 
собі низку комунікативних проблем, що вимагають вирішення, та підвищену ймовірність виникнення конфліктів. 
Тому досягнення в ньому повного взаєморозуміння є неможливим без ухвалення догм релігійного плюралізму і 
взаємної терпимості, а також визнання ціннісних та культурних відмінностей всіх учасників діалогу. Назагал 
можна сказати, що пандемія коронавірусу послужила тлом та контекстом, лакмусовим папірцем і каталізатором 
прискорення та активізації міжрелігійного і міжконфесійного діалогу та діалогу релігійних організацій із 
суспільством. 
Kлючові слова: активізації міжрелігійного і міжконфесійного діалогу. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Робота присвячена виявленню інтерпретаційного потенціалу концепції конфесійного ландшафта як теоретико-
методологічного підґрунтя для емпіричних досліджень. Базуючись на доробках В. Каганського, О. Базалука і 
В. Фадєєва, запропоновано бачення конфесійного ландшафта як єдності фізичного і психічного простору, 
утилітарно, семантично і символічно засвоєного його населенням, яке належить до певних релігійних 
організацій і течій. У такому розумінні підкреслюється зв’язок географічної території з духовним життям її 
населення. На прикладі України моделюється комбінація зовнішніх конфесійних впливів, що утворюються в 
центрах світових і національних релігій (Єрусалим, Афіни, Ватикан, Константинополь, Стамбул) і звідти 
розповсюджуються у вигляді концентрованих кіл. На периферії цей вплив слабішає, але не зникає. Ці зони 
конфесійних впливів перетинаються одна з одною, конкурують за популярність серед місцевого населення. 
Саме в результаті накладання подібних релігійних впливів у Східній Європі й утворилися строкаті конфесійні 
ландшафти. До них слід додати  дохристиянські, доісламські вірування автохтонного населення, а також новітні 
релігійні рухи. Унікальність конфесійного ландшафту обумовлена комбінаціями зовнішніх і внутрішніх впливів 
конкуруючих між собою світових, національних, етнічних релігій і місцевих культів. Неповторні конфігурацій 
локальної релігійності відкривають можливості для міжконфесійного діалогу. Концепція конфесійного 
ландшафта може стати теоретико-методологічним підґрунтям для емпіричних досліджень стану релігійності в 
певному регіоні планети. На сьогодні найефективнішими науковими інструментами вивчення конфесійного 
ландшафту є аналіз динаміки релігійних громад і соціологічні опитування громадської думки. Наводяться 
приклади обох підходів.  



 

 

22 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE- MODERN TENDENCIES OF 
DIALOGUE IN MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL, RELIGIOUS, LEGAL VIEW. 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE- MODERN TENDENCIES OF 
DIALOGUE IN MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL, RELIGIOUS, LEGAL VIEW. 
 

E-ISBN: 978-9949-7486-4-8 

Наведений аналіз конфесійного ландшафту України ґрунтується на даних соціологічних досліджень, 
організований Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні для постійно 
діючого з 1996 року «круглого столу» «Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин» [6], а також на 
результатах інтернет-опитування «На шляху до міжрелігійного діалогу», який було проведено у жовтні 2020 року 
в Центрі дослідження суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка. Переважна більшість з 476 
опитаних відповіли, що найбільший тиск на релігійне життя в Україні відчувається з боку Москви (86,1%), на 
другому місці – Ватикану (11,3%), далі – Анкари (2,1%). Цілком прогнозовано найбільша кількість тих, хто визнає 
вплив Ватикану, концентрується в Західному регіоні, а тих, хто відчуває вплив Анкари – на Сході та Півдні. Вплив 
Москви зафіксували респонденти з усіх, без винятку, регіонів, хоч, можливо, прихильники і противники цього 
вкладали протилежний смисл у поняття «вплив». 
Кореспонденти інтернет-опитування демонстрували толерантність і високу готовність до діалогу з 
представниками інших конфесій. Їхнє ставлення до людей з іншою світоглядною позицією та конфесійною 
належністю було або позитивним, або нейтральним. Серед відкритих відповідей переважали формулювання на 
кшталт «якщо людина ходить в іншу Церкву, вона має на це повне право», «люді різні, вони свідомо зробили 
свій вибір, то їх доля», «якщо ми не будемо поважати інших, то хто буде поважати нас?». Правда, коли йшлося 
про екуменічний рух як можливий шлях для міжконфесійного діалогу, кількість прихильників останнього значно 
скорочувалося. Цікаво, що серед чинників, що не сприяли розвитку міжрелігійного діалогу і конфесійної 
толерантності в Україні, були названі пандемія COVID-19, вочевидь, з прив’язкою до масового святкування 
Великодня під час карантину в Києво-Печерській Лаврі, а також через заборону на в’їзд в Україну, в Умань 
паломників-хасидів.  
Таким чином, за результатами всіх проаналізованих опитувань громадської думки, закріплюється мозаїчний 
образ релігійної карти України, відносно сталої динаміки релігійних громад, високого рівня толерантності і 
готовності до міжконфесійного діалогу. 
Ключові слова: релігійна географія, конфесійний ландшафт, міжрелігійний діалог, конфлікт, толерантність. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Сучасні події в світі поставили під сумнів ті етичні норми співіснування людства, які були напрацьовані протягом 
тривалого часу. Раціональний підхід до організації конструктивного діалогу між представниками різних культур, 
етносів, конфесій вже не раз себе схиблював. Варто тільки пригадати ХХ сторіччя з його світовими війнами, 
Холокостом, Голодомором, етнічними та релігійними чистками, геноцидами, локальними конфліктами. Науковці 
намагаються встановити паритет між раціональним та нераціональним у вирішенні конфліктів. Але 
перебільшувати роль нераціональних факторів при вибудовуванні стратегії розвитку людства теж не варто. Як 
зазначав С.Б. Кримський, «нераціональне – це обширна зона ментальності (пов’язана з переходом за межі, з 
пафосом, героїзмом, любов’ю, пасіонарністю взагалі), яка не заміщує (подібно до ірраціональної проповіді 
абсурду, марності сущого тощо) раціональності, а доповнює її, окреслюючи за контрастом сферу 
міровизначених феноменів» [1, с.169].  
«Каяття і прощення» – це ті етичні модуси, які існують на межі раціонального, нераціонального та 
ірраціонального, і завдяки яким можуть і повинні вирішуватися не тільки політичні, соціальні проблеми, але й 
міжконфесійні. Проблема каяття і прощення може бути розглянута в аспекті дискурсу історичної пам’яті та 
історичної травми. Підтримуючи думку А.М. Єрмоленка про те, що «кожна нація має право на те, що їй 

https://ure-online.info/encyclopedia/religijna-karta-ukrayiny/
https://ure-online.info/encyclopedia/religijna-karta-ukrayiny/
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пам’ятати, а що забувати», щоб здійснювати свій подальший історичний поступ, хотілося б зазначити, що 
особливої актуальності ця проблематика набуває в релігійній сфері. Релігія як форма духовної культури в 
більшій мірі є сферою суб’єктивної реальності, яка підживлюється власними емоціями та переживаннями. Слід 
зазначити, що кожна релігійна конфесія плете «павутиння смислів», яке згодом відходить в небуття, тому 
релігійний дискурс це поєднання ірраціонального, нераціонального та раціонального, в якому «ірраціо» 
переважає. Саме тому, образи, що нанесені  на «релігійному ґрунті» особистості, етносу, країні довго не 
забуваються, мусуються, що не сприяє конструктивному толерантному діалогу між державами. 
Перш за все, це переживання зла і несправедливості саме як зла і несправедливості і – виношування ідеї 
помсти. Тимоти Снайдер називає Східну Європу «Кровавими Землями» (Bloodlands). В умовах, коли всі мають 
претензії до всіх, прагнення до помсти з неминучістю породжує замкнуте коло болю і ненависті. Історична 
травма виконує роль нового наратива, а образ ворога сприяє ситуації об’єднання суспільства. Що мусить 
переважати в такій ситуації: чи історична справедливість чи формування нової форми ідентичності? Ймовірно, 
найбільш радикальною – і в той же час найдієвішою формою роботи пам’яті з боку тих, хто несе пряму чи 
опосередковану відповідальність за вчинене зло, є каяття – визнання і засудження минулого і, разом з тим, 
відсторонення від нього (приклад післявоєнної Німеччини). Як пише доктор Манфред Дезелерс, співробітник 
«Центру діалогу та молитви в Освенцимі», «коли німці приїжджають відвідати Аушвіц сьогодні, то це не для 
того, щоб вшанувати пам’ять своїх співвітчизників і залишитися вірними їм. Навпаки, вони підкреслюють, що 
вони не належать до нацистів, вони інші німці, і, якщо вони прийшли сюди згадати і вшанувати когось, то тільки 
жертв [2, 10]. 
Для конструктивного діалогу треба вміти прощати. Безумовно, що цей етичний зустрічається рідко і потребує 
особливого рівня розвитку милосердя. Але ця ситуація заслуговує на повагу і пошану, ніж ситуація, коли помста 
переростає всі норми людяності і людина перетворюється на звіра.  
Певно, цілком природно виникають запитання: з одного боку, чи зможуть, і чи схочуть винуватці минулих 
трагедій визнати свою провину, чи вистачить у них на це моральної сили і мужності? З іншого боку, чи знайдуть 
мудрість потерпілі, аби пробачити винуватців? На жаль, маємо печальний історичний досвід, коли провина не 
визнається протягом багатьох поколінь, і шлейф образ тягнеться довгі роки [3].  
Раціоналізація міжконфесійних стосунків в ХХІ ст. має набути особливого значення: каяття і прощення як етичні 
модуси повинні стати тлом для діалогу між конфесіями. На нашу думку, каяття і прощення є складовими більш 
широкого модусу, а саме модусу мудрості. Мудрість містить у собі складову, що пов’язана зі знанням, але ця 
складова підкоряється завданню буттєвого входження у світ значимих подій та найвищих життєвих цінностей: 
свободи, любові, відповідальності, які орієнтовані на розуміння основ життя.  
Ключові слова: свободи, любові, відповідальності. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Об`єктом дослідження постає діалог релігій і культур, глобальний етос, моральні норми світових релігій як 
засади пошуку глобального етосу. Означається завдання – визначити певні труднощі і суперечності процесу 
взаємодії релігійних культур і можливості виходу на спільні позиції  в глобалізованому плюралістичному світі. 
Ключові слова: глобальний етос, діалог релігій, діалог культур 
Одним із культурно-філософських контекстів осмислення процесів глобалізації з кінця ХХ ст. стало 
усвідомлення сучасного світу як явища диференційованого, плюралістичного, полікультурного. Однак культурні 
і цивілізаційні площини взаємодії на сучасному етапі розвитку світової культури виявляють суперечливість, з 
новою гостротою постають проблеми насилля і толерантності, монологічних і діалогічних імперативів світової 
культури. Діалог культур можливий на засадах загальнолюдських цінностей, принципів рівності і свободи, коли 
людина культури не втрачає свою ідентичність, не витісняється на периферію глобалізованого буття, не 
переживає почуття самотності і невпевненості. Все більш популярним стає поняття діалогу як методологічної 
основи міжрелігійних відносин. Хоча діалог релігій  постає однією з складових сучасної епохи, проте, феномен 
діалогу релігій є на сьогодні малодослідженим. Філософське осмислення діалогу релігій і культур залишається 
актуальним завдання сучасної науки. 
Історична своєрідність і соціальна унікальність глобальної ситуації, яка склалася з кінця ХХ ст., владно вимагає 
високої моральної відповідальності і безпрецедентних дій як у взаємодії суспільства з природою, так і у 
взаєминах між людьми. 
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Одним із варіантів діалогу постає концепція Ганса Кюнга, швейцарського теолога, католицького священника і 
філософа, що з 1995 року є президентом фонду «За глобальну етику». Відомий теолог постмодерніст Ганс Кюнг 
є автором проекту глобальної етики Weltethos (1990), який став спробою опису спільних аспектів вчень світових 
релігій та вироблення мінімального кодексу правил поведінки, що може бути прийнятним для кожного. Його ідеї 
про глобальну етику були виражені в документі «Декларація глобальної етики». Ця декларація була підписана 
в 1993 г. на Другому парламенті світових релігій (Чикаго). Цей документ виступав доповненням «Всесвітньої 
декларації прав людини» 1948 р. і намагався надати їй етичного обґрунтування. На підтримку цього проекту 
виступили президенти Німеччини, Ірландії, Фінляндії, а також представники іудаїзму, ісламу, буддизму, 
конфуціанства, католицькі кардинали, глава англіканської церкви, Константинопольський патріарх Варфоломій 
І та ін. Г.Кюнг є президентом «Фонду Всесвітнього етосу». 
Основні ідеї проекту Всесвітнього етосу полягають в тому, що нині не можна співіснувати народам без світового 
етосу націй, ні якого миру не може бути без миру поза релігійним порозумінням, без діалогу між релігіями. 
Всесвітній етос передбачає мир між народами як мету, а діалог між релігіями як засіб його досягнення. [4] 
Всесвітній етос в сучасних умовах суспільного розвитку – це і глобальний етос, це і вимоги постмодерну. Ці 
вимоги являють собою суперечливу єдність свободи і справедливості, рівності і плюралізму, багатоманітності 
культур і традицій народів, рівності статей. Моральні принципи без легальних дій виявляються недостатніми 
для «плюрального світового порядку». [3] 
В західній теорії моралі принцип универсалізації використовується Ю. Габермасом и К.-О. Апелем (етика 
дискурсу: «моральна проблема – всезагальне обговорення – злагода»). Етико-релігійна єдність культур була 
виявлена ще А. Швейцером, В. Соловйовим, М. Ганді. Пошук суспільної злагоди в суспільствах актуалізується 
в теоріях, що ґрунтуються на концепті постсекулярності у працях Юрґена Габермаса, Чарльза Тейлора, 
Марселя Гоше. Габермас звертає увагу на здатність релігійних традицій «переконливо артикулювати моральні 
інтуїції» Міжнародний макроетичний проект «глобальна етика», або «всесвітній етос  Ганса Кюнга – з цієї низки. 
Мета проекту – актуалізація діалогу між релігійними діячами і вченими західно-європейських і східно-азіатських 
культур з питань цінностей і норм. 
Саме з кінця XX- початку ХХІ століття, коли різні типи культур і цивілізацій увійшли в контакт один з одним у 
безпрецедентних масштабах, виявили глобалізуючі тенденції в усіх сферах соціального життя. Не випадково 
останнім часом дослідники різних країн  все наполегливіше говорять про «єдину філософську традицію 
землян», «планетарну культуру», «кроскультурну літературу», «всесвітню філософію майбутнього», 
«глобальну відповідальність» тощо. 
Для подолання «кризи Захода» чи «кризи модерності» Кюнг пропонує стратегію морального відродження, яка в 
наш час глобальних процесів повинна сприяти формулюванню глобально значимих і глобально прийнятних 
нормативних стандартів. На його думку, така «базова етика», не посягаючи на людську поведінку в усіх деталях, 
повинна виходити з деякого «мінімального базового консенсусу»  між людьми всього світу з питань цінностей і 
норм. Кюнг доходить свого головного висновку – глобалізація не може бути обмежена сферами політики, 
економіки і культури, але передусім повинна здійснюватися в сфері цінностей і норм: «Якщо мета етики – благо 
для всіх, то вона повинна бути неподільною. Неподільний світ все гостріше потребує  неподільної етики». 
Головним принципом етики, що постулюється, є вимога, щоб «з кожною людською істотою обходились по-
людськи», тобто згідно з «невід’ємною і недоторканою гідністю» всіх людських істот. Другий важливий принцип 
глобальної етики зафіксований в Золотому правилі: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Ці принципи в 
свою чергу виходять на інші чотири «беззаперечні настанови», глобальну прихильність культурі: ненасилля і 
поваги до життя; солідарності і справедливого економічного порядку; толерантності і правдивості; рівноправ`я і 
співробітництва між чоловіками і жінками. 
Світовий етос - це духовне явище, що проявляється в усіх сферах життя суспільства, людства в цілому. Це 
поняття включає  базові моральні цінності, які притаманні майже усім релігіям. [4] 
Це спроба розширити межі релігійного діалогу та єдності християнських церков до діалогу і злагоди між релігіями 
і, зрештою усіма людьми, включаючи невіруючих, на підґрунті загальноетичних позицій, цінностей і критеріїв, 
тобто створення дійсно загальносвітового і загальнолюдського етосу. На основі загальноприйнятих і 
загальновизнаних цінностей, беззаперечну норму для  всіх сфер життя, «для сімей і громад, для родів, націй, 
релігій». Т.Галік, чеський філософ і богослов, католицький священник, професор Празького університету 
вважає, що демократія можлива там, де існує основоположний консенсус відносно етичних цінностей, певний 
моральний клімат. Церква, на його думку, не може зараз одноособово взяти на себе роль по відродженню 
моральних основ світу Концепція Кюнга піддається критиці з боку фундаменталістських, радикальних і 
консервативно налаштованих груп і напрямів. Запропонований відповідний дискурс в рамках якого триває 
діалог. Проблема постає надто нагальною і актуальною, якщо викликає такі жваві сперечання, а також відкритою 
для подальшого осмислення і діалогу. 
Ключові слова: запропонований відповідний дискурс. 
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ABSTRACT 

 
The global COVID-19 pandemic has plunged the economies of leading countries into crisis. In most countries, 
enterprises have virtually ceased operations, and as a result, both production has weakened and people's purchasing 
power has declined. Given that all states always do their best to protect energy and food security. However, due to the 
current situation, the demand for energy has decreased several times due to the maximum disruption of international 
and domestic transport. It is unclear how long this crisis will last. Therefore, many countries have decided to reduce oil 
production. Of course, this could lead to a global economic crisis in general. The responsibility for this lies primarily 
with the medical staff. Because they will stabilize the situation by resolving the vaccine issue. 
Despite all this, it is possible to achieve a positive result in such a difficult period, depending only on the maneuvers of 
far-sighted heads of state. It can be said that the Azerbaijani state skillfully manages this mission. 
Keywords: energy security, oil production, crisis situation, consumption and production, vaccine, estimates and 

forecasts, fierce competition, politicians' preferences, classify enterprises, solutions to global problems. 
 
РЕЗЮМЕ 

 
Глобальная пандемия COVID-19 ввергла экономики ведущих стран в кризис. В большинстве стран предприятия 
практически прекратили свою деятельность, в результате как производство снизилось, так и покупательная 
способность населения. При том, что все государства всегда делают всё возможное для защиты 
энергетической и продовольственной безопасности. Однако в связи со сложившейся ситуацией спрос на 
энергию снизился в несколько раз из-за максимального сбоя международных и внутренних перевозок. Неясно, 
как долго продлится этот кризис. Поэтому многие страны решили сократить добычу нефти. Конечно, это может 
привести к глобальному экономическому кризису в целом. Ответственность за это, в первую очередь, лежит на 
медицинском персонале. Потому что они стабилизируют ситуацию, решив вопрос с вакцинами. 
Несмотря на всё это, добиться положительного результата в столь непростой период можно только благодаря 
манёврам дальновидных глав государств. Можно сказать, что Азербайджанское государство умело 
справляется с этой миссией. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, добыча нефти, кризисная ситуация, потребление и 

производство, вакцина, оценки и прогнозы, жёсткая конкуренция, предпочтения политиков, классифицировать 
предприятия, решения глобальных проблем. 
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РЕЗЮМЕ 

Ідея діалогу стає надзвичайно популярною в суспільствах, що визнають своєю цінністю свободу вибору та 
плюралізм. Проте зазвичай під діалогом мають на увазі те, що можна назвати «діалогом у найширшому 
розумінні», тобто практично будь-яку вербальну комунікацію за участі двох сторін; такому розумінню діалогу 
потужно сприяє також літературна традиція називати розмовний жанр діалогом. Популярність ідеї діалогу 
позначається і на філософському дискурсі, де запити сучасного суспільства поєднуються з традиційним для 
західної культури пріоритетом усного мовлення над письмом (цей пріоритет отримує друге дихання завдяки 
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розвитку аудіовізуальних засобів) [1, с. 8-10], а прочитання та інтерпретація творів філософів минулого дедалі 
більше сприймається як діалог з ними [2, с. 16-20]. Проте у контексті «філософії діалогу», яка розвинулась у ХХ 
ст. під впливом робіт Мартіна Бубера, діалогом («у вузькому розумінні») можна назвати лише комунікацію, під 
час якої обидві сторони керуються двома нероздільними настановами: етичною і когнітивною; етична 
передбачає повагу до іншості співрозмовника і намагання зберегти цю іншість у процесі взаємодії, тоді як 
когнітивна – пошук засобів, які дають змогу зрозуміти цю іншість як таку. З погляду «діалогу у вузькому 
розумінні», більшість видів вербальної комунікації за участі двох сторін, в т.ч. такі літературні взірці, як Платонові 
діалоги, не відповідають цим настановам, а отже не є справжнім діалогом. 
Популярність ідеї діалогу вимагає чіткого розрізнення умов і типів діалогу, оскільки «діалог у найширшому 
розумінні» може бути інструментом маніпуляцій, місцем символічного насильства тощо, тоді як «діалог у 
вузькому розумінні» може стати важливим чинником життя сучасного суспільства, оскільки здатен уможливити 
не лише мирне, а й гідне існування в суспільстві людей різних походжень, поглядів, переконань. Водночас 
«діалог у вузькому розумінні» має свої межі: він може забезпечити членам суспільства визнання, однак не 
здатен стати основою їхнього соціального зв’язку чи їхньої політичної дії. Для забезпечення останніх потрібне 
те, що можна назвати «діалогом у сильному розумінні»: аргументативний дискурс, учасники якого, поважаючи 
іншість один одного і намагаючись зрозуміти позицію один одного, за допомоги раціональних аргументів 
визначають свій спільний інтерес. Такий діалог, як місце формування та практики громадянських цінностей 
членами суспільства, може розглядатися як самодостатній політичний інститут.  
Ключові слова: практики громадянських цінностей 
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РЕЗЮМЕ 

 
Сингулярність стає характерною ознакою сучасного сприйняття простору-часу і ритму соціального життя. Це 
актуальна тема фізичних і філософських досліджень, що спрямовані на з'ясування природи і значення таких 
явищ, в тому числі осмислення міжкультурних патологій. Почнемо з концептуальної фізичної метафори 
горизонт подій, яка показує, що поблизу чорної діри ніщо не може покинути поле її гравітації. Ніяка інформація 
не поступає за межі горизонту подій. Перетинаючи його, об’єкт стає відрізаним від свого Всесвіту, перестає 
існувати. Вірніше, його існування в просторі чорної діри ще продовжиться, але для будь-якого спостерігача з 
цього Всесвіту воно закінчиться. 
Наша гірка метафора стосується актуальної і дуже болючої проблеми в українському сьогоденні – військового 
конфлікту на території нашої держави, втручання Росії і створення так званих республік ДНР і ЛНР. Їх поява 
примушує нас не лише мобілізувати обороноздатність країни і посилювати патріотичну риторику, але і ставити 
собі питання. Чому це змогло статися? Яка у цьому роль місцевої спільноти? Наскільки вільні ми у 
волевиявленні і вчинках, в якій мірі знаходимося під тиском умов і обставин, традицій і упереджень? У яку чорну 
діру може захопити нас небажання усвідомлювати відповідальність за наше буття? 
Наше буття розкидано на мільйони осколків, ми чогось чекаємо, вимагаємо, сподіваємося, бажаємо добра, 
прагнемо бути подалі від зла. Але бажання добра і відходу від зла недостатньо, щоб бути добрим і розуміти, що 
є добро. «Робити добро чи бути добрим зовсім не те ж саме, що відчувати себе добрим; це – мистецтво» [1], 
мистецтво входження в простір філософського осмислення добра і зла. Наші наміри не самодостатні, всі вчинки, 
що продиктовані нашими намірами, вливаються в загальні зчеплення і в загальний контекст буття. Вони 
знаходять свій зміст в бутті, а не в голові того, хто коїть вчинок. Ми часто не відаємо, що творимо. Показовим 
може бути приклад Едіпа, що наводить відомий екзистенціальний філософ М. Мамардашвілі. Едіп спить з 
жінкою, це його мати, але він цього не знає. Захищає, рятує його це незнання? Ні, адже цей факт існує 
незалежно від того, знає про нього Едіп або ні. Едіп випадково стає вбивцею незнайомого чоловіка, але в бутті 
є знання про те, що це його батько. Його не можна скасувати. Таким чином, він не знає якоїсь сторони самого 
себе, не містить в собі повноту буття. «Повнота буття – ось що має відношення до мене, розсипане, як в 
осколках дзеркал. Ми відбиті в тисячах дзеркал, які не збираємо, хоча ці відображення і є ми» [1]. Тому Едіп 
прагне пізнати себе не як емпіричного індивіда, а «задати себе цілком у всьому тому, що ти є, але чого ти не 
бачиш» [1]. Він збирає себе, щоб здійснитися у вчинку, пребути цілком, інакше – відбувається кровозмішення, 
вбивство батька. І коли він збирає себе по осколках, він починає відати, що творив. Повнота буття дана 
осліплому Едіпові. Очі бачать предмети, а Едіпові, що зібрав усе своє життя, очі вже не потрібні. Ланцюжок дій 
і станів людини, які є збиранням себе в точці, цілком, коли вона вже не залежить від зчеплення подій, призводить 
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до повноти буття. М. Мамардашвілі визначає результат цього процесу і як первинну філософію – ідеал мудрості, 
і як свободу буття. Свобода – це «вільні, а не довільні діяння – не роблю, що хочу, а роблю, зібравшись, таке, 
що не залежить від того, в річку яких наслідків і в які зчеплення впаде мій вчинок» [1]. 
Гамлет показує нам приклад прагнення до справжнього буття. Традиція кровної помсти вимагає від нього 
поведінки вбивці, який не роздумує і мстить за батька, але він переживає і розмірковує. За правилами його 
культурної спільноти це виглядає як нерішучість і слабкість, але саме так принц Датський поступає по-людськи, 
усвідомлено і відповідально. У цьому переживанні відбувається його самозбирання, самопросування до 
цілісності, повноти буття. Щоб зрозуміти себе, він ставить спектакль усередині спектаклю, будуючи механізм 
переживання, котрий катарсично виявляє завершений смисл. Спрацьовує аристотелева ідея театрального 
катарсису. Саме завдяки такій рефлексії відбувається ідентифікація і певного індивіду, і соціуму як культурного. 
Як театр виступає в ролі посередника між подією та індивідом, так культура виступає в ролі посередника між 
історією і індивідом, історією і соціумом. Вона наповнює нас тим, чого ми не могли одержати природним шляхом, 
до чого ніколи не прийшли б простим продовженням себе. Таким є шлях культурного відродження. 
Нерефлексуючий соціум приречений на деградацію. 
Ситуація, що склалася на Донбасі [2], загострює проблему вибору до граничних підстав: падіння за горизонт 
подій або збирання свого буття. Війна не дає нам можливості жити половинчастими рішеннями. Емпірично ми 
залишаємося в суперечливій повсякденності, феноменальній мозаїчності. Але концептуально, для розуміння 
своїх життєвих обставин необхідно встановлювати логічні зв’язки, удосконалювати свою мисленнєву діяльність, 
навички теоретичної рефлексії. Світ дається нам як незамкнений відкритий обрій, не обмежений домашнім 
колом. 
Політичний європейський вектор впливає на наше розуміння перспектив і стратегій міжкультурних відносин, але 
напрямок на конструювання європейської ідентичності українців не буде остаточною відповіддю на питання про 
вже існуючу ідентичність громадян України як поліетнічної держави. Політична ідентичність українців, що 
зміцнилася за останні роки, не заважає бути культурно різними і при цьому патріотичними. Український 
науковець і американський професор В. Чернецький у своєму дослідженні посткомуністичних культур порівнює 
ситуацію України і Росії, демонструючи, «наскільки відмінними можуть бути національні відповіді… Дві культури 
створюють радикально відмінні дискурси національного: постімперської меланхолії, <…> з одного боку, і 
реконструювання та переоцінювання колоніяльного і доколоніяльного минулого, з другого» [3, с. 388]. 
В умовах гібридної війни продуктивна ідея фронтирної соціальності, міжкультурного порубіжжя може 
перетворитися на знаряддя маніпуляції, якщо жителі цієї території не володіють навичками критичного 
мислення та самостійної, ініціативної діяльності. Так, на нашу думку, в свідомості частини жителів Донеччини 
відбулося заміщення сприйняття Росії – реального віроломного агресора, – на образ «захисника». Ця 
фронтирна на даний час територія показала зворотну сторону невизначеності: невміння розрізняти справжні 
причини і перспективи подібного політичного конструювання. Вивчення соціокультурних і політичних мотивацій 
фронтирних спільнот стає затребуваним також в контексті формалізації контактів жителів західних областей 
України з суміжними країнами. Розуміння горизонту, осмислення свого місця у культурному світі допомагає не 
впасти за межу, зберегти свою ідентичність, конструювати свій домашній світ в демократичному просторі. 
Фізик С. Хокінг припустив, що чорна діра не поглинає, а тільки затримує, «перемелює» у випромінювання 
матерію і енергію, а потім випускає назад, трансформуючи так, що первинну природу неможливо відновити. Не 
варто забувати про падіння за моральний горизонт подій, після чого ми вже ніколи не будемо колишніми. Ми 
будемо існувати, ходити, їсти, думати, але в системі ціннісних координат культурного світу нас вже може не 
бути. Ковзання по поверхні маскує межі морального і складно усвідомити момент перетину  горизонту. 
Знадобиться багато часу для того, щоб збудувати нові зв’язки і стосунки, що відповідають сучасним критеріям 
гуманізму. 
М. Мамардашвілі підкреслює важливість шляху від розрізнення до створення спільного простору: «Пізнавай 
близьке і через близьке пізнаєш багато що – далеке, до якого можна йти через близьке» [1]. Повнота буття не 
може бути досягнута емпірично. Стан людської душі, що розпадається, розсипається на тисячі осколків, може 
бути приведений в порядок зв’язком людини з якоюсь гармонією. Для древніх греків такою гармонією була 
музика Всесвіту. Філософська рефлексія і символи мистецтва мають допомогти сучасній людині організувати 
своє буття так, щоб через їх небуквальний сенс ми зберігали свою культурну, гуманну суть, залишалися 
моральними суб’єктами історії, такими, що творять, а не руйнують. 
Діалог є важливою формою, яка спрямована на розрізнення смислів, виявлення намірів комунікантів, суміщення 
дискурсивних позицій через заперечення своєї у пізнанні іншої. Відкритість до іншого, налаштованість  на 
співпрацю, розрізнення культурних та індивідуальних якостей співрозмовників уможливлюють діалоговий спосіб 
спілкування. Він постає найважливішим ресурсом міжкультурної комунікації, вирішення конфліктів, організації 
спільного простору взаєморозуміння. 
Ключові слова: міжкультурної комунікації, вирішення конфліктів. 
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РЕЗЮМЕ 

 
З другої половини XX століття католицька церква заявила про активну підтримку екуменічного руху і 
міжконфесійного діалогу, що відображено, зокрема, в енцикліках Папи Іоанна XXIII Ad Petri Cathedram (1959) та 
Pacem in terris (1963). У цих документах підкреслюється важливість християнської єдності й дається позитивна 
оцінка загальнохристиянській взаємодії у соціальній сфері. Важливо зазначити, що для сучасного католицизму 
характерно не тільки прийняття екуменізму в сенсі руху за взаєморозуміння та співпрацю між християнами 
різних конфесій, а й проведення діалогу з усім світом, включаючи представників нехристиянських релігій та 
атеїстів.  
Разом з тим, традиційна католицька сотеріологія може стати одним із чинників, які ускладнюють зближення 
різних християнських церков і проведення продуктивного діалогу з нехристиянських світом. Протягом століть 
усталений принцип extra Ecclesiam nulla salus (поза Церквою немає спасіння) витлумачувався в тому сенсі, що 
всі, хто перебуває поза огорожею католицької церкви, позбавлені можливості спасіння. Так, у буллі Unam 
Sanctam (1302) Боніфацій VIII проголосив віру у «Єдину, Святу, католицьку і апостольську церкву … поза якою 
немає порятунку, ані прощення гріхів» (Denzinger, 468, пор. також Denzinger, 714)  Традиційна католицька 
доктрина спасіння, яка виключає з сотеріологічного простору всіх християн не-католиків, всіх адептів інших 
релігій включно з тими, які ніколи не мали можливості чути євангельської звістки, здається суперечливою для 
сучасної свідомості й утруднює побудову тривалих плодотворних (а не суто декларативних) міжконфесійних та 
міжрелігійних взаємовідносин. Зазначені суперечності сприяють пошуку альтернативних сотеріологічний 
підходів (інклюзивізм і плюралізм, теорії другого шансу тощо). 
Ми вважаємо, що трансформація сотеріологічної доктрини та зміни у ставленні католицької церкви до 
нехристиянських релігій обумовлюються серед іншого такими факторами як вплив об’єктивних глобалізаційних 
процесів, поширення ідеології толерантності та політкоректності в соціальній сфері, демократизація та 
егалітаризація у політичному дискурсі. 
З падінням колоніальної системи та масовою міграцією з колишніх колоній (приміром, хвиля імміграції з 
індійського субконтиненту до Британії та носіїв ісламської релігії до Франції) контакти між різними етнічними 
групами, що відбувалися дедалі частіше, призвели до чіткого усвідомлення мультикультурності та релігійної 
гетерогенності модерного соціуму. Зростання комунікацій через засоби мас-медіа та подорожі призводили до 
більшого знайомства з носіями інших культур.  З боку західного суспільства зміна у ставленні до представників 
інших рас та релігій проявилася зокрема у тому, що останні почали сприйматися радше як сусіди, аніж об’єкти 
теоретичної даності. 
На Другому Ватиканському соборі традиційний сотеріологічний ексклюзивізм піддається ретельному 
переосмисленню. Конституція Lumen gentium включає в поняття народ Божий не тільки католиків та 
представників інших християнських конфесій, але також тих, хто ще не прийняв Євангелія, але «визначених 
належати Народу Божому згідно різних причин» (LG 16). Ті, хто щиро прагнуть виконати Божу волю, що 
пізнається внаслідок голосу совісті, можуть отримати вічне спасіння наряду з християнами. 
У декларації собору Nostra Aetate зазначено, що всі народи складають одну спільноту і мають одну кінцеву мету, 
яка полягає у єднанні з Богом. Божа благість та рятівна благодать поширюються на всіх. «Люди очікують від 
різних релігій відповіді на сокровенні загадки людського буття»  (NA 1). Визнається, що інші релігії (у якості 
прикладів названо індуїзм та буддизм) намагаються у власний притаманний їм спосіб дослідити божественну 
таємницю та віднайти звільнення від тривог земного існування через правила життя та священні обряди. 
У богословських колах також активно обговорюється питання щодо можливості спасіння представників 
нехристиянських релігій. Одним зі способів подолання звичного сотеріологічного ексклюзивізму християнства є 
введення теорії прихованої присутності Христа в нехристиянських релігіях. Прихильниками згаданої теорії є 
зокрема П. Кніттер та Р. Паніккар. Єзуїт  Дж. Дупуїс, також не приймає усталений погляд на позахристиянські 
релігії, згідно з яким останні не можуть бути шляхом спасіння. Інклюзивістична сотеріологія отримала ретельну 
розробку у працях філософа і богослова Карла Ранера. Богослов переконаний, що християнське одкровення є 
абсолютною релігією, а значить спасіння можливе виключно через Христа. Однак, та обставина, що 
нехристияни знаходяться поза огорожею видимої католицької церкви не означає, що вони виключаються з 
сотеріологічного замислу.  
Ключові слова: Богослов переконаний, християнське одкровення є абсолютною релігією. 
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ABSTRACT 

 
In this article, the author explores the phenomenon of religious dialogue, its types, forms, manifestations and 
constructive role at the present stage. It is shown that the role of religion is constantly growing, and this affects the 
internal and external processes of life in the world. The understanding of the term "dialogue" by theologians and 
intellectuals is studied. Approaches to defining two types of constructive interreligious communication, in particular, 
interreligious and interfaith dialogue, are clarified. Some forms of realization of inter-confessional (inter-religious) 
dialogue are offered. 
Keywords: dialogue, interreligious dialogue, interfaith dialogue, homogeneous dialogue, heterogeneous dialogue 
 
РЕЗЮМЕ 

 
У цій статті авторка досліджує феномен релігійного діалогу, його типи, форми, вияви та конструктивну роль на 
сучасному етапі. Показано, що роль релігії невпинно зростає, а це впливає на внутрішні та зовнішні процеси 
життєдіяльності держав світу. Досліджено розуміння терміну «діалог» богословами та інтелектуалами. З’ясовані 
підходи у визначенні двох типів конструктивної міжрелігійної комунікації, зокрема, - міжрелігійного та 
міжконфесійного діалогу. Запропоновані деякі форми реалізації міжконфесійного (міжрелігійного) діалогу. 
Ключові слова: діалог, міжрелігійний діалог, міжконфесійний діалог, гомогенний діалог, гетерогенний діалог 
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ABSTRACT 

 
The work is devoted to the analysis of the problem of formation and development of religious education in Ukraine in 
the context of Western European religious educational discourse. Based on research by R. Jackson, C. Roverselli, Z. 
Kuburić, C. Moe, L. Bash, K. Stoeckl and M. Shakhnovych, the main approaches in defining the meaning of the concept 
of "religious education" are identified and the most common models of religious education in Western Europe are 
presented. countries. Problem zones of interaction of confessional and secular education depending on features of 
religious-cultural and social-political development of the Western European states are defined. In the formation of 
democratic societies striving for the development of a pluralistic worldview, the expansion of the sphere of confessional 
education in secular discourse can be perceived as respect for freedom of religion, and as a violation of it, indicating 
the need to deconstruct the binary division of secular and confessional in education. 
Ukraine belongs to the secularized type of state, with the legally established separation of church and state. Therefore, 
in the Ukrainian educational discourse the most common is the definition of religious education in a confessional 
context, as an educational or professionally oriented activity that can be identical to evangelization and catechesis and 
carried out by religious organizations through controlled educational institutions and the media. The system of religious 
education also includes the doctrinal training of the clergy at various educational levels. The legislation of Ukraine 
provides for the possibility of establishing religious educational institutions by religious organizations for the training of 
clergy and ministers of other religious specialties, as well as private educational institutions and out-of-school education 
institutions. Secular schools also have licensed and accredited master's programs in theology. The analysis of the 
general confessional map of religious education in Ukraine shows the largest increase in Protestant religious schools, 
the quality of spiritual education prevails in Catholic and Orthodox schools. 
Among the problems of religious education in Ukraine, the conclusions indicate the need to increase the efficiency of 
the educational process in theological universities and thorough modernization of spiritual education in accordance 
with the social challenges of today. 
Keywords: religious education, confessional education, spiritual education, theological education, religious education, 

religious educational discourse. 
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Робота присвячена аналізу проблеми становлення та розвитку релігійної освіти в Україні в контексті 
західноєвропейського релігійного освітнього дискурсу. На основі досліджень R.Jackson,  C. Roverselli, Z. Kuburić, 
C. Moe, L.Bash, K. Stoeckl і М.Шахнович визначено основні підходи у визначенні змісту поняття «релігійна 
освіта» та представлено найбільш поширені моделі релігійної освіти в західноєвропейських країнах. Визначено 
проблемні зони взаємодії конфесійної та світської освіти в залежності від особливостей релігійно-культурного 
та суспільно-політичного розвитку західноєвропейських держав. У становленні демократичних суспільств, що  
прагнуть до розвитку плюралістичного світогляду, розширення сфери впливу конфесійної освіти у світському 
дискурсі може сприйматись і як дотримання свободи віросповідання, і як порушення її, що вказує на необхідність 
деконструкції бінарного поділу світського і конфесійного в освітній сфері. 
Україна належить до секуляризованого типу держав, з законодавчо закріпленим відокремленням церкви від 
держави. Тому в українському освітньому дискурсі найбільш поширеним є визначення релігійної освіти в 
конфесійному контексті, як освітньої чи професійно орієнтованої діяльності, що може бути ідентичною 
євангелізації та катехизації та здійснюватися релігійними організаціями через підконтрольні освітні заклади та 
ЗМІ. Також до системи релігійної освіти належить доктринальна підготовка духовенства на різних освітніх 
рівнях. Законодавством України передбачено можливість створення релігійними організаціями духовних 
навчальних закладів для підготовки священнослужителів і служителів інших релігійних спеціальностей, а також 
приватних навчальних закладів та закладів позашкільної освіти. У світських навчальних закладах також є  
ліцензовані та акредитовані магістерські програми за спеціальністю «Богослов’я (теологія)». Аналіз загальної 
конфесійної карти релігійної освіти в Україні демонструє найбільший приріст релігійних навчальних закладів 
протестантського спрямування, якісний показник духовної освіти переважає у католицьких та православних 
навчальних закладах.  
У висновках серед проблем  релігійної освіти в Україні зазначено необхідність підвищення ефективності 
освітньо-виховного процесу в духовних ВНЗ та ґрунтовної модернізації духовної освіти відповідно до соціальних 
викликів сьогодення. 
Ключові слова: релігійна освіта, конфесійна освіта, духовна освіта, богословська освіта, релігієзнавча освіта, 

релігійний освітній дискурс. 
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In contemporary world, religion is spreading through a variety of sources. It intersects with many phenomena, such as 
cinema, theatre, social network and others, in specific ways. In addition to mentioned media, there is a new way of 
reflection of different religious and spiritual traditions. The videogame is a phenomenon, which is totally different from 
other media. It allows interaction with virtual environment and even can create a possibility to become a part of the world 
proposed by game, which changes the influence of the environment and the perception of information. The understanding 
of the religion and its manifestations in videogames have their own specificity. The purpose of this paper is to delineate 
the intersection between videogames and religion. 
There are many studies on the reflection of the real-world religions in videogames and their influence on game 
communities. Religion becomes a background for many videogames. However, there are not many videogames the 
narrative of which is focused on the real-world religions. Such games are generally not commercially successful, and 
therefore are not known by the large audience. Here, such games as “Bible Adventures” (developed and published by 
Wisdom Tree, 1991) or “The Bible Game” (developed by Mass Media, published by Crave Entertainment, 2005) are 
familiar to specific religious communities and videogame researchers. At the same time, different religions are partly 
shown in such popular videogames as “Assassin's Creed” series (published by Ubisoft). Religious organizations, 
practices and symbols serve as parts of game setting, which includes time and place of game actions. Even in games 
which are not related to the real-world religions the religious symbols can be found. For example, in JRPGs, the place 
where protagonist can heal the party and where game can be saved may look like Christian church. In “Shining Force II” 
(produced by Sega, 1993), churches in fantasy world look like Catholic churches, the cross is clearly seen on the altar. 
In “Grand Theft Auto II” (published by Rockstar Games, 1999) the church also was the place where player could save 

the game progress. On these examples, it can be understood that churches as a specific, symbolic places appear in 
different videogames belonging to different genres. The same can be said about other religious places and symbols, 
however, the Christian (primarily Catholic) are the most frequently used.  
Some videogames create fantastic, unreal religions that can be based on the real religions or mythology. “World of 
Warcraft” (developed and published by Blizzard Entertainment, release: 2004), “The Elder Scrolls” series (published 
primarily by Bethesda Softworks, first release: 1994) are the examples of this phenomenon. The complicated religious 
system in these games is not only part of the setting, but also the important source of information for player. Game 
quests, events and competitions can be based on the virtual religion. The relations between the real-world religions and 
videogame religions is still not sufficiently explored. 
Religion is a vital topic of discussion amongst players in the game community. On game forums, religion is defended and 
attacked, found meaningful and trivialized; sought out, understood and misunderstood. Religious traditions, not only real, 
but also in-game religions are compared. Notwithstanding different positions, players are in dialogue about the “real” 
meanings of (in-game) religion and this shows that games inspire conversations on religion [3]. Sometimes, the 
discussions about religions can take place in in-game chats, however, in most popular games they are prohibited by 
rules of developers or publishers. 
The direct intersection of videogames and religion has created the basis for so-called “cyber-spirituality”. The 
understanding of this term can be divided into two discourses: spirituality of cyberspace (the spiritual dimension of the 
Internet) and cyber-spirituality as a research and practicing spiritual values online. New technologies are perceived as a 
tool that can be used for spiritual purposes, especially this is in case of young people, so-called “digital natives” [2, 2-5]. 
Videogames are interesting primarily as a place for practicing spiritual values. There is a difference between spirituality 
and cyber-spirituality in videogames: 1) the difference is determined by the presence of a human body which 
distinguishes real and virtual; 2) it is considered that higher levels of spirituality cannot be reached in virtual space 
because a player develops character’s skills but not real skills [1]. 
Thus, videogame intersect with religion in the following ways: religion traditions can be reflected in videogames, game 
communities can discuss religions inside games and game resources, and there is also the aspect of cyber-spirituality 
that is connected to the religious life of contemporary society. To conclude, it should be noted that the mentioned aspects 
of the intersection between videogames and religion are insufficiently covered in Ukrainian scientific discourse. This 
question along with other manifestations of videogame phenomenon should be studied to understand the relationship 
between different religious traditions and game communities, mutual influence of religions and gamers and the 
development of perception of religions by people in the virtual world and outside of it. 
Keywords: different religious traditions, mutual influence of religions 
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На якість і зміст міжконфесійного діалогу значно впливають пануючи в конкретному суспільстві соціальні 
стереотипи. Знаходячись в полоні власних шаблонних переконань щодо опонента, суб’єкт діалогу дуже часто 
стає упередженим і не може відкритися для сприйняття позиції Іншого. Тому важливим завданням науковців є 
висвітлення реального стану справ, руйнування міфів, які ці стереотипи формують і підживлюють. 
Особливе місце серед соціальних стереотипів належить ґендерним стереотипам та, відповідно, ґендерним 
міфам, що лежать в їх основі. Зокрема, одним з найпоширеніших є міф про свободу жінок в християнському 
суспільстві та пригнічений стан в ісламському соціумі. Протиставлення ґендерних відносин в Християнстві та 
Ісламі набуває в буденній свідомості спотворених форм, коли сучасна європейська бізнес-леді порівнюється з 
наложницею з султанського гарема XVII століття. Сучасний український дослідник арабського Сходу Андрій 
Бузаров наводить приклад, як після прочитання бестселера «Спалена заживо. Жертва закону чоловіків», де 
описується життя арабської жінки, що втекла в Європу і вижила після спроби вбивства її чоловіком сестри, у 
нього склалося хибне враження про повне ігнорування прав жінки в арабських країнах [1]. В реальності ж 
більшість з останніх ратифікували Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.  
Спеціальному дослідженню ґендерних відносини в ісламі присвячена дисертація Т.Н. Шамсутдіновой-Лебедюк 
[2]. Авторка констатує, що шаріат створив до дрібниць продуману систему сімейно-шлюбних відносин, в якій 
враховані соціальні, майнові, психологічні і навіть фізіологічні чинники. Саме це дало можливість шаріату 
ефективно регулювати сімейно-шлюбні відносини протягом багатьох століть. Навіть полігамія – найбільш 
виразна відмінність у ґендерних відносинах християнських і мусульманських суспільств – не передбачає, як це 
здається на перший погляд, приниження жіночої гідності. Іслам дійсно дозволяє багатоженство, проте обмежує 
число дружин чотирма, при цьому суворо карає несправедливе ставлення до всіх дружин. Не слід також 
забувати, що багатоженство в ісламі – це «життя на принципах божественної мудрості, спрямоване на 
зміцнення моральних цінностей та збереження невинності обох статей. Воно може бути визначено як 
благородний, моральний і культурний охоронний механізм, ідентичний клапану, який регулює тиск» [3, 265]. 
Полігамію не потрібно розглядати як щось архаїчне або неприпустиме з точки зору сучасного суспільства. Це 
просто одна з особливостей шлюбних відносин. 
Переважно негативне забарвлення мають стереотипи, відповідно до яких мусульманським жінкам 
забороняється носити відкритий одяг. Насправді в багатьох країнах ці заборони давно скасовані, і традиційна 
абайя та хіджаб є сьогодні предметом вибору самої жінки. Навіть в Саудівській Аравії, яка вважається 
найконсерватівнішою країною світу, можна зустріти на вулицях жінок у європейському одязі. Торкнулася 
лібералізація й інших сторін життя. Якщо перша школа для дівчат з’явилася в Саудівській Аравії лише в 1960 
році, то в 80-х роках минулого століття в одній Джидді функціонувало 150 таких шкіл. Починаючи з 2019 року, 
коли Саудівська Аравія відкрилась для туристів-немусульман, жінки-саудітки отримали можливість самостійно, 
без супроводу чоловіків подорожувати, у тому числі за кордон. Все більше арабських жінок працюють в сфері 
торгівлі, освіти, медицини, мас-медіа, державного управління. Руйнуючи ґендерні стереотипи, жінки служать в 
поліції, армії. Наприклад, у лавах алжирських ВПС сил налічується 60 жінок льотчиків-винищувачів. 
У 1981 році в Парижі була підписана Загальна ісламська Декларація прав людини, в якій чимало уваги 
приділяється стану заміжньої жінки: її права жити в будинку, де проживає її чоловік; отримувати кошти для 
підтримки рівня життя не нижче того, який має чоловік; успадковувати майно від чоловіка, дітей, батьків та інших 
осіб відповідно до законів тощо. Порівнюючи ґендерні ролі в Християнстві та Ісламі, а також їх закріплення в 
нормах моралі і права, слід визнати, що ціла низка позитивних новацій щодо жіночої статі з'явився на Сході 
набагато раніше, ніж на Заході. Наприклад, міжнародним документом про рівноправність жінок виповнилося 
всього 50 років. А в ісламі це питання ще у VII столітті, «коли всюди на жіночу стать дивилися гидливо, 
образливо» [4, 162]. 
Що ж стосується політичного життя, то протягом останніх 1300 років мусульманки мали такий правовий статус, 
який їх європейкам вдалося вибороти лише в ХХ ст. Нагадаю, що право голосу жінки Німеччини і Великої 
Британії остаточно отримали у 1918 році, США – 1920 році, Франції – у 1944 році, а Швейцарії – лише в 1971 
році. На цьому тлі не слід дивуватися, що в багатьох ісламських країнах рік запровадження жіночого виборчого 
права співпадає з роком проголошення незалежності відповідної держави. Найпізніше це відбулося в Кувейті 
(2005) і Саудівській Аравії (2011). В Йорданії, в лютому 2003 р. була введена поправка, яка передбачала 
наявність квоти для жінок у парламенті, що збільшило число депутатів на 6 осіб. 
Таким чином, наявні ґендерні міфи далеко не завжди відповідають дійсності. «Роль жінки в Ісламі велика. Жінка 
– це і мати, і сестра, і дочка, і дружина. Ставлення до всіх цих груп жінок з боку чоловіків суворо контрольовано 
Всевишнім. Утиск і обмеження прав будь-кого з них строго карається» [5, 10]. Спрощене уявлення про «свободу 
християнок» і «пригнічений стан» їх ісламських сестер не сприяє взаємопорозумінню та встановленню 
рівноправного діалогу між представниками різних віросповідань. 
Ключові слова: Порівнюючи ґендерні ролі в Християнстві та Ісламі. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Розроблена у XX столітті  діалогічність, як основоположне начало в дослідженні гуманітарних наук, доводить 
свою унікальність та спроможність в сучасних антропологічних та аксіологічних дослідженнях. Підтвердженням 
тому є гуманітарні характеристики природничо-наукового пізнання, обумовлені змінами у розумінні суб’єкта 
пізнання. Епістемологічна взаємодія зі світом відбувається на бісуб’єктивному рівні, де об’єкт постає, як 
рівноцінний партнер та співрозмовник. Започаткована Мартіном Бубером, теорія відводить діалогу центральне 
місце у процесі пізнання, повнота якого можлива лише за умови діалогічної взаємодії з вищою сферою Буття – 
Богом. Звернення до цієї вищої сфери зумовлене потребою підкреслити аксіологічну чистоту пізнання. Іншими 
словами, попередні особистісні ціннісні установки та науково-теоретичні переконання не повинні ставати на 
заваді для відкритої «зустрічі» з «Вічним Ти». Під час міжконфесійного діалогу щодо предмету віри, важливо 
враховувати екзистенційні переживання «зустрічі» кожного учасника, зайвість абстрагування та можливість 
пережити духовний «спосіб життя» спільно. 
Ключові слова: діалогічність, пізнання, методологічний принцип, Бог, відношення «Я-Ти», відношення «Я-

Воно», Абсолютна цінність, теологія. 
 

Беручи до уваги сучасні наукові здобутки у дослідженнях діалогу, можна припустити, що своєрідним успіхом 
міжконфесійної взаємодії є вже те, що вона відбувається у формі діалогу. Розвиток діалогічних вчень на 
теоретичному рівні відображається у практичних його реалізаціях, сповнених низкою етичних вимог та настанов. 
Ці настанови випливають із досліджень про сутність людини, яка пізнає світ через свою діяльність. Я взаємодію 
зі світом, і при цьому пізнаю дещо відмінне від «мого», те, що існує, подібно до мене, і тому вимагає до себе 
неупередженого ставлення.  
Одна з основних умов можливості діалогу – рівність усіх його суб’єктів, що може забезпечуватися близькістю 
їхніх ціннісних структур. Діалог важко уявити без попереднього прояснення ціннісних орієнтирів його учасників. 
Людина як учасник діалогу, міжособистісної, міжкультурної чи міжконфесійної взаємодії, є водночас 
представником певної культури, релігії, має свою систему цінностей. Усвідомлений діалог вирізняється тим, що 
на його перебіг, результативність, форму ціннісні орієнтири учасників впливають не як об’єднуючий чи 
роз’єднуючий фактор, але сама наявність спільності ціннісних орієнтирів урівнює учасників, а інакшість спонукає 
до пошуку смислів. Лише у такий спосіб може народитись істина, яка не передує діалогу, а є його результатом. 
Діалог покликаний розвивати відповідний спосіб мислення учасників та слугує методологічним принципом для 
гуманітарних наук.  
Мартін Бубер є одним із засновників діалогічного способу мислення, який пропонується розглядати як принцип 
богопізнання, самопізнання, пізнання Іншого та світу. Сам процес мислення, за своєю природою, носить 
діалогічний характер, що відображається у протиставленнях «Я-Ти» і «Я-Воно». Замість побудови власної 
системи філософії, мислитель запрошує читача до бесіди. Бубер наголошував, що лише підводить своїх читачів 
до вікна, в якому пропонує побачити власний досвід через досвід іншого, а побачивши його переглянути свій. 
Суб’єкт-об’єктні відношення намагаються подолати відмінності, властиві спостерігачам, абстрагувати їх від 
дійсності з її конкретними проявами, вмикають режим рівності. В суб’єкт-об’єктних відношеннях передбачається, 
що розум, спрямований на пізнання об’єкта, повністю детермінується активністю суб’єкта. Натомість, Бубер 
пропонує модель так званої бісуб’єктної комунікації, в якій об’єкт постає як співрозмовник і рівноправний партнер 
діалогу. Основа діалогічності, як методологічного принципу пізнання, полягає у виокремленні відмінностей та їх 
подальшому синтезі. Цінності, в тому числі, відносяться до відмінностей суб’єкта. 
Згідно вчення Мартіна Бубера, умова діалогу – рівність усіх суб’єктів. Щоб здійснити дану умову, людина 
повинна пройти крізь вищі сфери буття, інакше кажучи, -  встановити діалог з Богом, адже лише в ньому може 
актуалізуватися третя сфера відносин «Я-Ти». Тільки через діалог людини з Богом; у спілкуванні з іншими 
людьми, істотами та речами, має формуватися подальше ставлення людини до світу, її ціннісні орієнтири. Лише 
за таких умов можливий діалог в першій та другій сфері «Я-Ти» відносин. На думку філософа, коли ми говоримо 
про світ речей, просторово-часову структуру, причинно-наслідкові зв’язки, то переважно дотримуємося 
настанови «Я-Воно», якій властива своя мова. Почасти, дану настанову застосовують не лише до світу речей, 
а й до людей та Бога. Тож Мартін Бубер пропонує інший, діалогічний підхід, в якому поняття простору, часу, 
причинності втрачають своє значення, а предмети, люди та Бог постають не як «Воно», а - як «Ти». Суб’єкт 
«перетворює» об’єкт в особистість і таким чином вибудовується ланцюжок їхньої взаємозалежності. При підході 
«Я-Воно» кожна субстанція перетворюється на річ, тоді як у підході «Я-Ти» будь-яка річ постає рівнозначним 
партнером. Такий підхід є найбільшим відкриттям філософа. У вимірі «Я-Ти» ми не володіємо річчю, не 
оцінюємо її, не упорядковуємо, не присвоюємо їй ярликів, а вибудовуємо з нею стосунки. Єдина цінність, яка 
тут має значення – це духовність особистості. 
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У кожному виді взаємодії «Я-Ти» (зі світом природи, людей та духовних субстанцій) прослідковується взаємодія 
між «Я» та «Вічним Ти» (Бог). «В кожній сфері життя, у кожному процесі становлення, що розгортається перед 
нашим поглядом, ми у різний спосіб бачимо горизонт «Вічного Ти»; у кожній ситуації ми відчуваємо дихання 
«Вічного Ти»; у кожному конкретному «Ти» ми звертаємось до «Вічного Ти»…» [1, с.155] Згідно теорії Бубера, 
Бог потребує людину, так само як людина потребує  Бога. Бог є вищим партнером у діалозі, Він стоїть перед 
людиною і над людиною. До нього можна звертатись, але говорити про Бога можливо тільки в символічних 
формах, адже спілкування з ним обумовлене концептуальними уявленнями досвіду. Однак, релігійні символи 
мають властивість ставати самодостатніми, звеличуватись і замість того, щоб вказувати на Бога, стають 
об’єктами поклонінь.  
Єдність Бога постає із численних зустрічей з «Вічним Ти». Пояснюючи дане міркування, Мартін Бубер проводить 
аналогію зі сферою мистецтва. Щоб зрозуміти вірш, ми повинні дати йому можливість звучати в нас самих, а 
щоб зрозуміти поета, потрібно прочитати усі його вірші. Зустріч з Богом проходить через усі форми буття і в ній 
немає нічого, що осягається у формі об’єкта. Пантеїзм філософа простежується у його переконанні в тому, що 
Бог осягається через світ і за допомогою цього світу, останній вважається - словом Божим. «Спочатку було 
слово» - ця цитата вказує не лише на акт творіння мови, але й на те, що мова є кожним моментом нашого життя. 
Навіть під час мовчання, ми ведемо діалог із собою, а під час мовчазного, на перший погляд, читання, 
відбувається діалог із героями та автором. Вся історія людства постає як діалог між Богом та його творінням.  
На думку мислителя, релігію і філософію можна уявити як зустріч зі священним та узагальнення цієї зустрічі у 
мисленні. Теологи теж є філософами, з позиції Бубера, адже Богу теологів також притаманна логіка. Релігійні 
системи відносяться до виміру «Я-Воно» та прагнуть звільнити релігії від залежності зустрічі «Я» з «Вічним Ти». 
Подібна критика теології, однак, не вплинула на те, що Мартіна Бубера вважають одним із найавторитетніших 
теологів Сходу та Заходу. Йому вдавалося говорити про релігію мовою філософії. «Бубер залишається вірним 
безпосереднім релігійним зустрічам, переживанням, і, разом з тим, говорить філософською мовою (особливо в 
книзі «Затемнення Бога»), що часто приводить його до парадоксів... Він послуговується цими парадоксами, 
одночасно висуває два стверджувальних речення, які, з точки зору класичного раціоналізму, несумісні одне з 
одним» [2, с.105]. Згідно логіки, тільки одне із взаємовиключних суджень може бути вірним, однак правда життя 
полягає в іншому. Релігійне спілкування – це не набір логічних тверджень, воно, радше, є маніфестацією 
«царства екзистенції». Всі основоположні постулати своєї релігії людина повинна «перевідкрити» для себе 
через особистісні стосунки з Абсолютом. «Бог в собі» залишається непізнаваним, але «Вічне Ти» дається нам 
як особистість і може бути пізнане лише як «Бог для нас». Людина є скінченною особистістю, тоді як Бог – 
безкінечний. Це робить його Абсолютною особистістю, що, на думку мислителя, є парадоксом з парадоксів.  
Філософ обґрунтовує, що через гносеологію неможливо досягнути знань про сокровенне, їх можна лише 
пережити у долученні до «Вічного Ти». Діалогічне мислення покликане допомогти релігійній людині, яка раніше 
пережила момент навернення, утвердитися у вірі; може дати духовний поштовх людині, яка все життя 
займається об’єктивним пізнанням. З позиції Мартіна Бубера, головне значення діалогу, як методологічного 
принципу в теології, полягає в тому, що діалог приводить до одкровення. А головним результатом нашого 
пізнання Бога є не знання, а сама наша здатність «глянути в душу тому, кого ми Любимо». Невіруючий теоретик 
не може зрозуміти, що таке Бог, так само, як і віруючий не може його пізнати, якщо не буде взаємодіяти з «Вічним 
Ти». «Можна вірити в значення або цінність і приймати їх, можна зробити їх світлом, що освічує весь життєвий 
шлях, але тільки в тому випадку, якщо вони – значення, цінність – відкриті, а не – створені. Вони можуть бути 
осяйним сенсом, дороговказною цінністю, тільки в тому випадку, якщо б були відкритті мені в моїй зустрічі з 
Буттям» [1, с.112]. Важливим є не тільки те, у що вірить людина, але й те, як вона це робить. Якщо віра людини, 
її стосунки з Богом не відображаються у її світовідношенні, то її релігія носить суто формальний характер.  
Таким чином, діалог в теології Мартіна Бубера, слугує методологічним принципом, основою пізнання Бога. 
Цінності постають радше, як те, що неважливе по суті, але спонукає до діалогу своєю наявністю. Віра в Абсолют 
є цінністю, що спонукає до пізнання за допомогою діалогу, оскільки є спільною для його учасників.  Такому 
діалогу притаманна низка особливостей: 1. Можливий лише в символічних формах, бо залежить від досвіду; 2. 
Мова, завдяки якій можливий діалог, дозволяє пізнати Єдність Бога, бо є не лише його творінням, а й 
супроводжує кожний момент нашого життя, в якому Бог проявляється; 3. Діалог з Богом є парадоксальним, бо 
він одночасно є «Богом в собі», якого не можна пізнати і «Богом для нас», який відкривається для нашого 
пізнання; 4. Єдиний результат, якого можна очікувати від діалогу з «Вічним Ти», є одкровення, яке є не знанням, 
а - проявом Любові.  
Методологічний принцип діалогу Мартіна Бубера, що є для нас особливим, має аксіологічний характер, оскільки 
випливає із наявності цінностей віри, без яких не може відбутись діалог з Богом, з іншим та із собою про Бога. 
Лише в діалозі можна подолати усі перешкоди, коли «Я» і «Ти» не опосередковуються цілями чи фантазіями. 
Зустріч відбувається там, де всі засоби приборкані. Дане твердження цілком співпадає із сучасним уявленням 
про діалог і це співпадає з нашим розумінням, як про найрозвинутішу форму комунікації, учасники якої 
послуговуються нормами, що випливають із самої форми діалогічності та, за замовчуванням, встановленні як 
обов’язкові. Толерантність, взаєморозуміння, терпиме ставлення одне до одного стають невід’ємними 
частинами діалогічних взаємодій, що дозволяє утвердити саму природу діалогу як ціннісну. Перевага діалогу 
полягає в його універсальності. Принцип діалогу рівною мірою доцільний для онтології, гносеології, соціології, 
психології, культури та теології. Діалогічний принцип пізнання в гуманітарних науках досі залишається 
актуальним та мало дослідженим феноменом,  оскільки дозволяє врахувати усю багатоманітність теорій, 
підходів, парадигм у вивченні людини, що веде до розширення та поглиблення пізнання. 
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Організаційне становлення ПЦУ та отримання нею від Синоду Вселенського Патріархату Томосу про 
автокефалію Української Церкви у 2019 році загострили відносини із РПЦ (та її філією в Україні), що  актуалізує 
питання про атмосферу толерантності та релігійного діалогу у вітчизняному суспільстві. Прибічники російської 
гілки православ’я розгорнули справжню боротьбу із спробою побудови єдиної православної церкви: 
інформаційну кампанію через російські та російськомовні медіа, судові позови на Міністерство культури та 
звернення до лояльних їм політиків із проханням про політичний патронат. Все це робилось під егідою 
самопроголошеного статусу «єдиної канонічної православної церкви», але фактично використовувало негідні 
методи ідеологічної боротьби: «віктімблеймінгу» (цькування жертви) українського православ’я (силові 
«перемоги» над яким РПЦ отримувало не раз завдяки втручання російської держави як за часів імперії, так і за 
радянських часів), часом заперечення факту існування української нації і просування фантому «єдиного 
руського народу» тощо.  
На наш погляд, цей діалог має протікати у межах чинного правового поля та у повазі до демократичних засад 
української держави. Це єдиний шлях збереження громадянського миру та демократії, який дозволяє 
розвиватись громадянському суспільству і гарантувати верховенство права у всіх сферах суспільного життя, 
зокрема і релігійного. 
З часів Нантського едикту 1598 року, який поновлював громадянські права протестантів у Франції, європейська 
культура налаштовувалась на складний, але критично необхідний процес визнання поліконфесійності як з боку 
суспільства, так і з боку держави. Еволюція міжконфесійних відносин у правовій сфері увінчалася прийняттям 
Загальної Декларації Прав Людини (ЗДПЛ) Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, яка гарантує серед інших 
і «свободу совісти та релігії» (стаття 18). З точки зору філософії права ЗДПЛ стала остаточним пунктом розділу 
історії людства у боротьбі за свободу ( в тому числі і за релігійну), яка ставить перепону насильству держави 
(та інших організацій) щодо особистості. 
Прийнятий нашою державою Закон «Про свободу совісті та релігійні організації» у поєднанні із основними 
положеннями Конституції України також гарантує усім громадянам без винятку через расову, національну чи 
іншу належність, вільне релігійне життя. Цей закон також регламентує відносини релігійних організацій та 
держави, тому саме він має слугувати орієнтиром у міжконфесійному діалозі в нашій країні. У цьому випадку, 
повага до законів, як основа сучасної демократичної правової культури може наблизити ситуацію злагоди та 
готовності до діалогу в українському суспільстві.  
Чому важливий саме правовий аспект в діалозі? По-перше, тому що суто теологічні чи релігієзнавчі аргументи 
можуть не визнаватись іншими учасниками. По-друге, апеляції до «історичної правди» також можуть суперечити 
фактам, узятим в інший історичний період, що ускладнює логіку, який проміжок історії є важливіший за інший і 
навіть може хибувати на «історицизм», тобто виправдання сучасним status quo всіх попередніх історичних подій 
(інколи навіть антигуманних) певною «логікою історії». 
Натомість діалог, який дотримується легально-правових параметрів, має орієнтуватись на рівень сучасної 
демократичної правової культури. Остання ґрунтується на безумовній повазі до принципу верховенства права, 
який захищає не державу, не територію, не претензії на «канонічність» чи інші привілеї, а права і свободи 
людини та громадянина. Визнавши їх як соціальні рамки своєї діяльності, жодна релігійна організація не 
позбудеться якихось трансцедентних і трансцедентальних основ власного віровчення, але зробить крок до 
визнання у прагненні інших суб’єктів релігійного життя до свободи совісти та релігії, а тим самим полегшить і 
власне визнання з їх боку.  
Так, Нантський едикт був згодом скасований і тільки 1787 року з’явився Версальський Едикт, який забороняв 
всі переслідування протестантів. Згодом Французька революція 1789 року дозволила повну і остаточну правову 
реабілітацію французьких протестантів, тобто релігійну свободу для всіх. Однак світ незворотно змінюється і 
вже важко уявити, які світові сили здатні скасувати Декларацію прав людини і орієнтовані на неї демократичні 
законодавства. Тож складний, але критично необхідний процес діалогу релігійних організацій в Україні має 
протікати не під гаслами привілеїв, а під гаслами захисту прав та свобод громадян, особливо свободи совісти. 
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ABSTRACT 

 
The article deals with the formation of corporate relations in Ukraine, which are based on a model of financial-industrial 
corporations. Relevance highlighted by trends in the reformatting of public relations related to  global pandemic. Due 
to quarantine measures taken to combat COVID-19, the world economy and the national economies of most countries 
are in crisis. This increases economic selfishness in society, hinders integration processes and, as a consequence, 
leads to economic crises of enterprises, individual industries and national economies. The author emphasizes that the 
main problems in Ukraine before the pandemic were due to lack of a corporate culture and ethics, which manifest itself 
precisely for selfish  business purposes. It’s a high level of shadow economy, antisocial pricing of food commodities, 
corporate «wars», active outflow of labor resources. The problem of business access to investment resources has 
become more acute. Mutual mistrust between financial corporations and the non-financial sector of the economy leads 
to a deficit in the monetary assets of both those who are investable and those who are invested. The study proposed 
a corporate business-sharing model of financial and non-financial corporations – bank and industry. But also options 
for developing such a model are considered: corporate – by merging financial and industrial capital and organizational – 
by forming a vertical cluster. 
Author’s proposals are of practical significance, as part of the solution to the problems of investment in industrial 
corporations, minimize the negative impact of increasing economic egoism on crisis phenomena in the national 
economy of Ukraine. 
Keywords: economic egoism, corporations, crisis, financial and industrial capital, economic interests, business, 

cluster, investments. 
 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования корпоративных отношений в Украине, которые основаны на 
модели финансово-промышленных корпораций. Актуальность подчеркивается тенденциями 
переформатирования общественных отношений, связанных с мировой пандемией. Вследствие карантинных 
мер, принимаемых для борьбы с COVID-19, мировая экономика и национальные экономики большинства стран 
находятся в кризисном состоянии. Это приводит к усилению экономического эгоизма в обществе, тормозит 
интеграционные процессы и, как следствие – приводит к экономическим кризисам предприятий, отдельных 
отраслей и национальных экономик. Автор подчеркивает, что в Украине и до пандемии основные проблемы 
существовали по причине отсутствия корпоративной культуры и этики, которые проявляются именно из-за 
эгоистических целей бизнеса. Это высокий уровень теневой экономики, асоциальные ценовые накрутки на 
продовольственные товары, корпоративные «войны», активный отток трудовых ресурсов. Обострилась 
проблема доступа бизнеса к инвестиционным ресурсам. Взаимное недоверие финансовых корпораций и 
нефинансового сектора экономики приводит к дефициту денежных активов как вкладываемых, так 
инвестируемых.  
Исследование позволило предложить корпоративную модель совместного ведения бизнеса финансовой и 
нефинансовой корпораций – банком и промышленным предприятием. При этом рассматриваются варианты 
формирования такой модели: корпоративный – путем слияния финансово-промышленного капитала и 
организационный – путем формирования вертикального кластера.    
Авторские предложения имеют практическое значение, поскольку позволят частично решить проблемы 
инвестирования в развитие промышленных корпораций, минимизируют отрицательное влияние 
возрастающего экономического эгоизма на кризисные явления в национальной экономике Украины.  
Ключевые слова: экономический эгоизм, корпорация, кризис, финансово-промышленный капитал, 

экономические интересы, бизнес, кластер, инвестиции. 
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ABSTRACT 

 
The social structure of the XXI century has led us to the fact that material goods have occupied a more significant niche 
than spiritual values. With the development of industrial society, the emphasis is on production, and with the deepening 
of the consumer attitude to the world, on meaningless possession for the sake of possession. Man, his place in the 
world and society, views and actions have radically changed their perspective during the last century. The paradigm 
aimed at cultural, rational and spiritual development has been replaced by a material-consumer attitude towards the 
world. The question we are asking is related to the foundation on which spirituality is based, whether it really has 
undergone changes with the advent of the era of consumerism. The study compares different points of view regarding 
religion as a treasure of spirituality and proposes to revise the usual identification of the concepts of "religion" and 
"spirituality". We believe that spirituality is based on rationality, on a person's ability to think. In support of this, the 
theory of knowledge of Immanuel Kant and the concept of "death of God" by Friedrich Nietzsche are cited. 
Keywords: rationality, spirituality, morality, religion, value, consumerism, reason, culture. 

 
REFERENCES 
 

1. Андрущенко И.В., Вусатюк О.А., Линецкий С.В., Шуба А.В. Философский словарь. К.: А.С.К. 2006. 1056 
с. 

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 389 с.  
3. Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. К.: Дух і літера, 

2000. 600 с. 
4. Кант И. Критика чистого разума. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. 768 с. 
5. Мюллер Ф.М. Введение в науку о религии. Четыре лекции, прочитанные в Лондонском королевском 

институте в феврале – марте 1870 года / Пер. с англ., предисл. И комментарии Е.С. Элбакян. Под 
общей редакцией А.Н. Красникова. М. Книжный дом «Университет». Высшая школа, 2002. 264 с.  

6. Ницше Ф. Так говорил Заратустра: книга для всех и для никого. М.: Академический проект, 2010. 319 с. 
7. Ницще Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М.: Культурная революция, 2005. 880 с. 
8. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. / 

Пер. с нем. Яз. А.М. Руткевич. СПб.: АНО «Изд-во С.-Петерб. Ун-та», 2008. 272 с. 
9. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М.: 

Аспект-Пресс, 1996. 775 с. 
_____________________________________________________________________________________________ 

ДИАЛОГ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМИ И НОВЫМИ РЕЛИГИЯМИ В УСЛОВИЯХ 
COVID-19: КОНВЕРГЕНЦИЯ VS ДИВЕРГЕНЦИЯ 

 
Вита Титаренко 

доктор философских наук, старший научный сотрудник, отдел философии и истории религии Отделения 
религиоведения, Институт философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины 

https://lb.ua/economics/2018/08/09/404727_trudovaya_migratsiya_novaya_ugroza.html


 

 

38 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE- MODERN TENDENCIES OF 
DIALOGUE IN MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL, RELIGIOUS, LEGAL VIEW. 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE- MODERN TENDENCIES OF 
DIALOGUE IN MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL, RELIGIOUS, LEGAL VIEW. 
 

E-ISBN: 978-9949-7486-4-8 

E-mail: vitatit@i.ua 
 

РЕЗЮМЕ 

 
Раскрывая тему о диалоге между традиционными и новыми религиями в Украине в условиях COVID-19, 
необходимо охарактеризовать общую картину взаимодействия религиозных субъектов на территории Украины, 
предшествующую пандемии.  
Во-первых, важность и действенность диалога как средства уменьшения напряжения в межрелигиозных и 
межконфессиональных отношениях, предотвращения новых конфликтов и решения существующих, достижения 
взаимопонимания и примирения, признает большинство религий в Украине. Однако каждая из них по-своему 
интерпретирует понятие диалога, свою роль в нем, цели и допустимые формы.   
Во-вторых, такая общая позиция подтверждается социологическими опросами, демонстрирующими религиозную 
толерантность украинского общества. В целом оно остается толерантным к исповеданию различных религий. 
Так, по опросам 2019 г., подавляющее большинство граждан - 75% (как и в 2018 г.) считают, что «любая религия, 
провозглашающая идеалы добра, любви, милосердия и не угрожает существованию другого человека, имеет 
право на существование» (47%) или же, «все религии имеют право на существование как различные пути к Богу» 
(28%). За время проводимого мониторинга, начиная с 2000 г. общее число респондентов, выбирающих два эти 
варианта ответа, практически не изменилось (в 2000 г. эта цифра составляла 76%). Как и в 2018 г., только 9% 
опрошенных поддержали утверждение о тому, что «истинна только та религия, которую я исповедую», еще 13% 
уверены в том, что «право на существование имеют только традиционные для нашей страны религии» (против 
14% в 2018 г. и 11% в 2000 г.). Естественно то, что позиции респондентов в определенной степени зависят от их 
церковно-конфессиональной принадлежности: да, верные УПЦ (МП), УПЦ-КП и УГКЦ несколько менее 
толерантны к вероисповедной свободе, чем сторонники ПЦУ, «просто православные» или «просто христиане». 
Преимущественно позитивным является отношение граждан к наиболее распространенным в Украине религиям, 
а к менее распространенным и известным - отношение преимущественно безразличное. В свою очередь, 
негативное отношение к какой-либо из религий не преобладает.  
Вероятно, за счет повышения осведомленности общества повысился и уровень положительного отношения к 
протестантам (с 14% до 23%), евангелическим и харизматическим церквям (с 3% до 16%, соответственно). 
Впрочем, в последнем случае увеличилось и число тех, кто относится к этим церквям негативно (с 9% до 17% 
соответственно). [Держава і Церква 2019: 6-7.].  
Такая социологическая картина толерантности в украинском обществе имеет важное значение, поскольку 
активность в диалоговой форме межконфессионального и межцерковного общения проявляют именно 
протестантские церкви. Веротерпимость проявляется ими, как одна из важнейших составляющих протестантской 
духовности. Ими декларируется готовность содействовать преодолению любой отчужденности и вражды, 
особенно в условиях социальных потрясений, одним из которых является и пандемия COVID-19. Поиск 
взаимопонимания является отличительной чертой не только познепротестантских, но и неопротестантских 
харизматических движений – в попытках сотрудничества в евангелизационных и благотворительных проектах. 
Такая готовность к взаимодействию находит свое теологическое основание в смягченном восприятии 
конфессионального многообразия и концепции «социального Евангелия», смысл которого заключается в 
стремлении к достижению социальной справедливости, воплощение которой возможно при условии, что 
христиане, не ограничиваясь стремлением получить индивидуальное спасение, должны способствовать 
построению Царства Божьего на земле, прилагая усилия в преобразовании общества на почве христианской 
любви к ближнему. Собственно, отсюда проистекает и декларируемая многими протестантскими и 
неопротестантскими харизматическими деноминациями установка на проявление терпения и умеренности в 
дискуссиях, внимательного и толерантного отношения ко всем, кто стремится сохранить жизнь Церкви. Тут 
следует отметить, что, несмотря на заметные изменения в деятельности неорелигиозных движений, 
направленной на активное включение в социум, готовность к взаимодействию с традиционными церквями, 
последние, хотя и в разной степени, но занимают в основном предвзятую позицию. Тем не менее, 
неопротестантские движения, постепенно институализируются, развиваются, стают все более открытыми для 
общения и взаимодействия. Тем более, что такое общение становится жизненно необходимым в условиях 
сегодняшней пандемии. 
COVID-19, который охватил сегодня, более 150 стран, включая Украину, стал важным событием, поделив в 
очередной раз историю человечества, на периоды «до» и «после». Пандемия, с одной стороны, обострив ряд 
уже существующих проблем, создала новые, способные расслоить украинское общество, усложнить отношения 
и взаимопонимание между различными его институтами. С другой стороны, проявились и те плоскости, в которых 
диалог между традиционными и нетрадиционными религиями смог укрепиться, приобретая новые модификации.  
Очевидно, что ситуация внутри страны движется к усложнению из-за возникшей пандемии, поскольку люди 
лишены ощущение душевного комфорта. Поэтому взвешенная, адекватная политика церквей, или же наоборот, 
отсутствие осознанной ответственности – приобретают широкий резонанс в обществе, поскольку заключают в 
себе далеко идущие последствия для физического, нравственного и психического здоровья граждан. 
Вероятно, церквям в этой ситуации было непросто, поскольку необходимо было: определиться с правилами 
поведения для своих верующих в условиях карантина, выработать механизмы взаимодействия с другими 
институтами в обществе (религиозными, государственными, общественными), проявив таким образом 
готовность или отсутствие таковой, в консолидированности усилий по противостоянию пандемии. В этих 
условиях пандемия выступила лакмусовой бумажкой для обозначения демаркационных линий в диалоге 
различных церквей.  
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Глава ПЦУ митрополит Эпифаний и Верховный архиепископ УГКЦ Святослав Шевчук изыскивали возможность 
для своих верующих прикоснуться к таинствам в ходе ряда больших христианских праздников, с соблюдением 
условий карантина, стремясь обезопасить, тем самым, здоровье своих прихожан. Оба руководителя 
вышеназванных церквей призывали своих прихожан оставаться дома и отмечать праздники в родных стенах. 
Несколько иная позиция была продемонстрировала УПЦ МП, где от низших звеньев священнослужителей до 
самой верхушки в лице главы церкви – митрополита Онуфрия, звучали убеждения о безвредности 
коронавируса и невозможности его передачи через таинство причастия. Видеохостинги многоразово 
подтверждают подобные призывы. Такая позиция церкви подвергла опасности, в первую очередь тех, кто 
идентифицирует себя прихожанами УПЦ МП, доверяет церкви и ее главе. Но не только их, но и других членов 
украинского общества, поскольку все граждане находятся в одном жизненном пространстве, на одной 
территории, пользуются одними и теми же доступными благами. 
Неудивительно, что демонстративное нарушение УПЦ МП санитарных требований в ходе проведения 
богослужений с участием верующих, повлекло жесткую критику в СМИ и соцсетях, маркируя такое отношение 
церкви, как оппозицию к украинскому государству, украинским законам и здравому смыслу. В результате такой 
безответственной позиции церкви, очагами заражения коронавирусом стали крупнейшие паломнические центры 
УПЦ МП: Киево-Печерская, Почаевская лавры и ряд монастырей. Министерство здравоохранения Украины 
сообщало о подозрении относительно большой вспышки инфекции коронавируса в Почаевской Лавре, однако 
не смогло это подтвердить, из-за отказа настоятеля лавры сотрудничать с МЗУ. Это стало демонстрацией 
нынешней украинской власти некой собственной экстерриториальности со стороны представителей Лавры 
[Деркач 2020].  
Конечно, существуют риски, что подобное неравное отношение к традиционным и нетрадиционным церквям со 
стороны государства, способно нарушить равновесие в обществе и вряд ли будет способствовать улучшению 
диалога и взаимодействия между ними.  
Объективности ради, отметим, что состоявшаяся в октябре нынешнего года встреча религиозных деятелей с 
Президентом Украины, в ходе которой участники обсудили совместном противодействии COVID-19 и ряд 
актуальных проблем, была положительно оценена в социальных сетях почти всеми религиозными деятелями, 
приглашенными на встречу. Но, абсолютизировать такие достижения не стоит, поскольку, несмотря на точечно 
декларируемую готовность власти прислушиваться к церквям и сотрудничать с религиозными организациями в 
интересах общества, такие примеры удачного взаимодействия власти и религиозных конфессий – редкость. И 
еще один аргумент в пользу этого утверждения – на официальные встречи приглашаются, в основном, 
представители тех религиозных организаций, которые представлены во Всеукраинском Совете Религиозных 
Церквей и Организаций (ВСРЦиО). Следовательно, представители нетрадиционных религий – ограничены в 
возможности вести диалог как с представителями власти, так и другими религиями.  
В то же время, кристаллизируются новые формы взаимодействия традиционных и нетрадиционных религий, 
порождаемые ситуацией ограниченности карантинных мер, поиском новых путей общения с паствой и 
достижениями информационных технологий. Молитвы онлайн привлекают представителей различных 
конфессий, как и актуальная тематика проповедей, предлагаемая представителями разных религиозных 
направлений. Такая ситуация активизирует, в первую очередь, молодежь, имеющую свободный доступ к 
информационным сетям и интерес к предлагаемым темам, продуцированным религиозным сегментом. К слову 
отметить, что теологические разногласия, ныне несколько утратили свою остроту, уступив место проблемам, 
связанным с жизнью в условиях COVID-19 и социально-евангелизационным вопросам, волнующим верующих во 
все времена. 
В качестве короткого вывода можно отметить следующее. Как традиционные, так и нетрадиционные религии в 
Украине вынуждены отвечать на непростые вопросы, возникшие в условиях COVID-19, которые, вероятно, и не 
имеют универсального ответа или алгоритма решений. Но направленность действий, продемонстрированная 
украинскими церквями в условиях пандемии – куда «можно и нужно двигаться», а куда – «нельзя и опасно», 
маркируются достаточно четко, для определения их позиции по шкале: «конвергенция vs дивергенция». 
Насколько понимание необходимости в консолидированной позиции религиозных организаций в Украине, 
укрепления диалога и взаимодействия на постоянной основе в противостоянии COVID-19 будут 
результативными, зависит от многих факторов: адекватной и взвешенной политики со стороны, прежде всего, 
украинского государства – согласно Конституции, действующего законодательства, без преференций для 
отдельных конфессий; активности и понимания своей ответственности перед обществом со стороны 
представителей религиозных организаций;  объективной подачи информации о деятельности религиозных 
организаций в средствах массовой информации и др. – способны послужить укреплению межрелигиозного 
диалога и как следствие – укреплению  государственно-конфессиональных отношений и выработке 
согласованных решений разных институтов общества в преодолении COVID-19 и его последствий в Украине. 
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношение, укреплению межрелигиозного диалога. 
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ABSTRACT  

A leading attribute of Roman Catholicism Orthodox Christianity, and Islam is their promotion of logos.  By promoting 
logos, they promote dialogue.      
Dialogue is the extension and development of logos and of its understanding among individuals and within 
communities.  Successful dialogue requires several conditions, notably (1) the existence of valid logoi; (2)  the 
formulation or at  least the articulability of such logoi; (3) willing and capable dialogue participants;  (4) acceptance, on 
the part of participants, of the value and importance of  belief in  logoi and disbelief in misleading imitations; (5) 
willingness to teach; and (6) willingness to learn, and thus (7) willingness to revise and develop one’s beliefs. 
Regrettably, all of the conditions for successful dialogue have been undermined or attacked in recent decades.  Most 
fundamentally, the existence of truth, belief, and knowledge  have been denied, both in general and in the instance of 
large areas of thought (those of nature, ethics, and law, for example).  Undermining these fundamental conditions 
weakens all the others.  Why, for example, ought one to be keen to learn – still less to develop and modify one’s beliefs 
– about something when one is convinced that realizes all propositions about it are “really subjective”?   
Happily – especially for societies shaped by the major Jahwistic traditions -- much in Catholicism, Eastern Orthodox 
Christianity, and Islam promotes and strengthens the conditions of dialogue. Nowhere else are the rewards of true 
belief more highly exalted; nowhere the consequences of the willful disbelief more severe.  These three religious 
denominations deserve the appellations “religions of logos” and “promoters of dialogue.”   
Keywords: Logos; Dialogue; Rawls; Religion; Jurisprudence 
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РЕЗЮМЕ 

 
Стаття присвячена історії та сучасному стану міжцерковного діалогу українців в діаспорі, зокрема Канади. 
Йдеться про складні процеси постання українських церков в діаспорі, про непрості взаємини між православними 
і греко-католиками, про проблеми, які виникали перед церквами в минулому та існують зараз. На основі 
мемуарної літератури, спілкування із представниками діаспори, опитування експертів встановлено, що діалог 
між українськими церквами в Канаді був ситуативним, епізодичним, неконкретним, полемічним і часто 
конкурентним. Він носив суперечливий характер, ідейно базувався на антагоністичних греко-католицько-
православних взаєминами 16-17 ст., будучи задавненим історичними образами і претензіями. Відголоски того 
міжцерковного протистояння відчуваються досі у сучасних обставинах. Але небезпеки, перед якими опинилася 
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сучасна діаспора – втрата своєї ідентичності, актуалізують новочасний діалог, в процесі якого можна з’ясувати 
основні проблеми та запропонувати шляхи конструктивного їх вирішення. 
Діалог поступово стає звичною формою спілкування людей різних національностей, різних релігій, різних 
світоглядних орієнтацій. Зараз вже нікого не здивує ситуація, коли члени родини не належать до однієї церкви, 
а собі в дружини/чоловіки обирають людину зовсім іншої національності і раси. Таке багатоманіття культур і 
традицій особливо притаманні спільнотам і державам, які утворювалися за рахунок мігрантів. Канада 
відноситься саме до такої країни, яка хоча і була заселена тривалий час автохтонами, але починаючи з 15-го 
століття за рахунок британців та французів, які активно колонізували ці території, Канада поступово 
перетворилася на країну мігрантів, якою частково є і досі. Канада активно прирощує своє населення саме за 
рахунок міграції інших народів. На 2021 рік Канада прогнозовано очікує 341 тис. емігрантів, які стануть частиною 
приросту населення до 39 110 000 осіб.  
Істотну роль в житті Канади в свій час відіграли українці, які складають нині там більш ніж мільйонну діаспору, 
одну з найбільших серед усіх українських діаспор світу. Українська культура, українська віра, українські традиції 
та обряди є елементом сучасної культури Канади. Досвід української діаспори у міжрелігійному, зокрема 
міжцерковному діалозі, який не був простим і однозначним, є важливим для міжкультурної комунікації не тільки 
в Канаді, але й світі. Мета статті – проаналізувати історичні підвалини та перипетії встановлення діалогу між 
українськими церквами в Канаді, щоб з’ясувати основні проблеми та розкрити шляхи конструктивного їх 
вирішення. 
Ключові слова: міжцерковний діалог, українці діаспори, Православна церква Канади, Греко-католицька церква 

 
ABSTRACT 

 
The article is devoted to the history and current state of inter-church dialogue of Ukrainians in the diaspora, in particular 
in Canada. We are talking about the complex processes of the emergence of Ukrainian churches in the diaspora, about 
the difficult relationship between Orthodox and Greek Catholics, about the problems that arose before the churches in 
the past and exist now. Based on memoirs, communication with representatives of the diaspora, and a survey of 
experts, it was established that the dialogue between the Ukrainian churches in Canada was situational, episodic, 
vague, polemical, and often competitive. It was contradictory in nature, ideologically based on the antagonistic Greek-
Catholic-Orthodox relations of the 16th and 17th centuries, and was old-fashioned with historical images and claims. 
Echoes of that inter-church confrontation are still felt in modern circumstances. But the dangers facing the modern 
diaspora - the loss of their identity - bring to the forefront of modern dialogue, in which the main problems can be 
clarified and ways to address them constructively. 
Keywords: inter-church dialogue, Ukrainians of the diaspora, Orthodox Church of Canada, Greek Catholic Church/ 
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ABSTRACT 
 

The article discusses the history and current state of interfaith communication in the Word, available dialogue platforms 
and organizations. The beginning of newest dialogue dates back to the end of the 19 th century, when the 
representatives of different religions decided to consciously put communication between religions on a permanent basis 
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establishing the Parliament of World’s Religions. In 20-th century many different dialogue platforms were created, which 
still exist, but their scale, regularity, subject matter, prevalence, etc. have increased. 
Today there are different types of interdenominational dialogues that take place between different religions, between 
different denominations, between different churches. In addition to religious organizations, society, states, public 
organizations, political forces, educators and scholars are widely involved. The dialogues are devoted to purely 
theological topics (in particular about God, about man as God's creation, about the surrounding natural and artificial 
world, about the purpose of rituals or ceremonies), and socially important issues (war and peace, clean water and air, 
social equality, poverty and orphanhood, etc.). Dialogue becomes intellectual, enlightening, educational, informative, 
and therefore influential not only in religious but also in political and social life of mankind. 
Keywords: interreligious dialogue, interdenominational dialogue, international interreligious organizations, dialogue 

platforms, Parliament of Religions of the World. 
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РЕЗЮМЕ 

 
В сучасному світі, який має характер відкритості не лише в контексті економічних зв'язків, але і в контексті 
зустрічей різних культур міжрелігійний діалог став необхідністю.  
Поняття міжрелігійного діалогу близьке до поняття Екуменізму, але Екуменізм та похідний від нього Екуменічний 
рух спрямований на пошук єдності між різними напрямками Християнства та відновлення "Ойкумени", то 
міжрелігійний діалог спрямований на пошук порозуміння та співіснування різних релігійних традицій. 
В цій статті розглядається Мусульмансько-Християнський діалог як в різні проміжки історичного часу, так і в 
умовах глобалізації, особливо в контексті інформаційної складової глобалізації. 
Райчинець А.В висловлює думку, що Мусульмано-Християнський діалог бере початок з Постійного комітету 
мусульмано-християнського співробітництва, що відбулися у 1954 і 1956 роках у Баламанді (Ліван). На думку 
дослідника саме з відкриттям цього Постійного комітету почався фактично безперевний міжрелігійний та 
богословський діалог між Християнством та Ісламом. Райчинець, також, зауважує, що інтенсивність цього 
діалогу була пов'язана з діяльністю Римо-Католицької Церкви після Другого Ватиканського собору.[2] 
Видатний католицький богослов К. Ранер  вирішив послуговуватися цією ж класифікацією, але, на відміну від 
Вандербурга, відніс Християнство та Юдаїзм до поняття "віра", а Іслам до поняття "релігія". На думку Ранера 
Християнство та Юдаїзм представляє собою "надприроднє откровення", в той час, як Іслам представляє собою 
"природнє откровення". На думку Ранера християнство та юдаїзм представляють собою релігійні спільноти, які 
знаходяться на зарешеному шляху богопізнання, оскільки вони отримали "откровення" від вищих сил, в той час, 
як Іслам представляє собою шлях до цього "откровення".   

https://uars.info/index.php/uars/issue/view/2017_83
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/44106/2010_56_12.pdf?sequence=1
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1907544&prev=0&page=0&parentId=1907544&parentName=%D0%E5%EB%B3%E3%B3%E9%ED%E0+%E1%E5%E7%EF%E5%EA%E0%2F%ED%E5%E1%E5%E7%EF%E5%EA%E0+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1907544&prev=0&page=0&parentId=1907544&parentName=%D0%E5%EB%B3%E3%B3%E9%ED%E0+%E1%E5%E7%EF%E5%EA%E0%2F%ED%E5%E1%E5%E7%EF%E5%EA%E0+%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8
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Партикулярність та екстраординарність цього откровення полягає в тому, що воно також має характер 
унікальності як і перше, але вже виходить за межі інших откровень. Відносини між цими двома типами 
"Откровень" Ранер описує, як конвергентність, тобто процес поступового сходження у нескінченність. Повна 
інтеграція цих откровень можлива, лише виходячи з есхатологічних уявлень кінця світу, проте, аналізуючи 
співвідношення цих "откровень"з точки зору історичного часу, потребує необхідності в діалозі між ними.  
Класифікація релігій на "природні" та "надприродні" можна побачити в поглядах православного релігійного 
богослова А. Глаголєва. Ранер пішов далі – концепція Ранера грунтується на визнанні спасіння для 
нехристиянських спільнот не лише як помилуваних Богом, але і як "анонімних католиків, які належать до 
Христової церкви, самі не усвідомлюючи того. Аргументація Ранера знаходить своє підгрунтя в Шостому 
Вселенському соборі ранньої Церкви, який ствердив можливість "анонімного шляху до Бога", який полягає в 
інтуїтивній волі людини в досягненні Абсолюту. Таким чином, людина прагне до свого ідеального стану, тобто 
з'єднання  через віру з рятівною реальністю, яка визначає екзестенційну сутність людини. 
Жак Варденбург  в своїй "теорії Германевтичного екуменізму"  висловлює думку про те, що діалог між 
Християнством та Ісламом є необхідною умовою для діалогу між Християнством та Юдаїзмом. [3] 
Жак Вандербург виводить ідеал поєднання двох соціальних цінностей, а саме: справедливості та миру в якості 
основного прагнення всіх віруючих Аврамічних релігій. Відмінність між Ісламом, Юдаїзмом та Християнством 
Вандербург вбачає в реалізації та формі реалізації цих ідеалів. На думку Варденбурга, Християнство являє 
собою прагнення до цього ідеалу та готове миритися з тим, що реальність та прагнення не завжди відповідає 
дійсності, таким чином Християнство знаходиться в пошуку відтворення цього ідеалу, А Юдаїзм та Іслам прагне 
втілення цих ідеалів, та віруючі цих релігій вважають недоречним іти на компроміси зі світом. 
Для ведення повноцінного діалогу між представниками різних релігій Жак Варденбург пропонує теологам різних 
Аврамічних релігій навчитися універсальній мові істини, яка присутня всім Аврамічним релігіям. Варденбург 
цілком погоджується з думкою Аркуна про спільну германевтичну реальність, в якій перебувають всі три 
монотеїстичні релігії. 
Мухамед Аркун висловлює думку про те, що Іслам має універсальні поняття, що вже виводить їх на 
надрелігійний рівень.  
Монотеїзм, на думку Аркуна, є універсуалізацією цих релігій, оскільки йдеться про Єдиного Бога, який не лише 
спільний для Юдеїв та Християн, але і визнається в Ісламі.  
Найбільш яскравим проявом міжрелігійного діалогу є спільні молитви в Асізі, на яких присутні представники 
найпоширеніших релігій світу, зокрема Будисти, Мусульмани, Сикхи, Юдеї. Ці молитви відбуваються з ініціативи 
католицької церкви.  
В Україні здавна проживають представники різних релігійних конфесій. Іслам, як Християнство, так і Юдаїзм є 
традиційними релігіями на теренах України. Відносини мусульманських та християнських громад на території 
України має давню історію. Зараз, в сучасній Україні мирно спііснують різні релігійні громади. Діалог між ними 
має визначальну роль для формування України, як світської, багаторелігійної держави.  
Муфтій Саїд Ісмагілов[1] звертаючись до одного з хадисів Коранів висловлює думку про те, що цінності Ісламу 
та Християнства є спорідненими.  
«Ти впевнишся, що найближчі у своїй приязні до тих, хто увірував, — ті, що кажуть: „Ми — християни!“ Це так, 
адже серед них є ченці та священики, і вони не величаються» (Коран, 5:82). 
Отже, Іслам та Християнство мають потенційну можливість до діалогу, більше того цей діалог відбувається 
враховуючи глобалізаційні процеси, які відбуваються в світі, так і враховуючи локальні особливості держав та 
регіонів, в яких здавна традиційно співіснують ці релігії. Враховуючи глобалізаційні процеси, які охоплюють як 
економічні, так і політичні та релігійні чинники, Християнсько-Ісламський діалог є актуальним на сьогоднішній 
день. Іслам, як і Християнство є світовими релігіями та активно поширюються в світі, тому допустимо вважати, 
що так чи інакше є логічними зіткнення віруючих цих релігій та створює сприятливі умови для діалогу. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Приход евреев в Грузию мог произойти несколькими путями. По мнению Леонтия Мровели (Х в.), первый поток 
евреев пришёл в Картли после разрушения Иерусалима Навуходоносором в 586 г. до н. э. Вахушти Багратион 
допускает возможность появления евреев и ранее. По мнению академика Г. Меликишвили, приход евреев в 
Грузию произошёл в 60-ые годы ІІ века. 
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Профессор Эльдар Мамиствалашвили делит евреев на три группы:  
а) евреи по рождению и по религии;  
б) евреи по религии, но не по происхождению;  
в) евреи по происхождению, но не по религии.  
Между братьями Михаилом и Иосифом Хананашвилии и равином Давидом Баазовым в 20-ые годы ХХ века 
развязалась полемика по поводу национальности грузинских евреев. По мнению братьев Хананашвили, 
грузинские евреи – это грузины по национальности, последователи веры Моисея.  
Мнение М. и И.Хананашвили строго раскритиковал равин Д. Баазов. По его мнению, для религиозного еврея 
национальность и религия неделимые, идентичные понятия, a иудаизм – это единственный определитель 
еврейской национальности.  
В этой полемике абсолютное большинство грузинских евреев поддерживало позицию Д. Даазова,а позицию 
братьев Хананашвили – лишь несколько человек.   
Keywords: первый поток евреев, евреи по рождению, евреи по религии, идентичнисть, иудаизм.  
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РЕЗЮМЕ 

 
Стабільності в релігійному просторі вимагає сама ситуація переорієнтації релігії з традиційних раніше 
вертикальних відносин ,,Бог–людина” на горизонтальні ,,Людини–людина” під впливом трансформаційних змін, 
які відбулися в суспільстві. З метою узгодження власної діяльності відповідно до нових суспільних та 
індивідуальних потреб релігія розробляє різноманітні адаптаційні моделі, які ще більше включають її в 
соціальний простір [3, с. 8–9]. Йдеться про необхідність адаптації богословської парадигми до сучасних вимог.  
В Україні ця тенденція проявляється шляхом  утвердження та подальшого  розвитку релігійних співтовариств 
як важливих інститутів громадянського суспільства. Тому реакцією на питання щодо місця та ролі Церкви в 
соціумі постають різноманітні соціальні доктрини, вчення, соціальні проекти. Все більш актуальною стає 
легітимізуюча функція релігії і, як результат – підвищення соціальної активності віруючих [3, с. 10–11]. 
Симптоматичним є те, що релігія сьогодні не стала приватною справою окремої людини. Вона, за 
Д.Дойчландером, виявляє достатню вітальність на політичній і громадській сцені, в мобілізації великих людських 
спільнот, збереженні старих та наданні нових ідентичностей етнічним спільнотам. Релігія в постмодерному 
суспільстві все більше повертається до публічного життя. Свою публічну роль вона виконує переважно через 
церкву, виходячи із її соціальної природи, яка визначається як суттєвий аспект її людської природи. Церква, 
таким чином, постає як суспільний інститут, що вступає у взаємодію з іншими суспільними інституціями, 
включаючи державу як інтегральну суспільну інституцію, об’єднуючу всі інші суспільні інститути [1, с.1–2]. 
Церква, як механізм реалізації соціальних функцій релігії, може успішно виконувати свою суспільну роль в 
першу чергу тому, що рівень довіри до неї найвищий серед соціальних інститутів. Сьогодні церкві та релігійним 
організаціям довіряє 65,9% громадян (Верховній Раді лише 9,2%, судам та правовій системі лише 14,1%) [ 2 
с.115]  
Щоправда, свою важливу соціальну місію церква може виконувати лише в тому випадку, коли церковність не 
буде асоціюватись лише з окремою конфесією чи релігійною організацією, а в першу чергу буде означати 
соціально-духовне утворення, об’єднання громадян, які бажають блага своїй країні і хочуть бачити її багатою, 
сильною та консолідованою. Розглянемо це на прикладі Івано-Франківської області. 
Наголошуючи на високій релігійності, а відтак і церковній, політичній та соціально-правовій культурі жителів 
Івано-Франківщини, варто зазначити, що надійні підвалини для їх формування закладені були дуже давно, а з 
проголошенням Україною незалежності – лише створювалися нові додаткові можливості їх нарощення. 
Галичина, а отже й Станіславівщина (Івано-Франківщина), завдяки Церкві століттями викристалізовувала кращі 
зразки релігійної освіти та виховання.  
Важливу роль у розвиткові церковно-релігійного життя й утвердженні міжконфесійної злагоди на Прикарпатті 
відіграє й держава, а точніше ті органи влади, які покликані здійснювати державницьку політику у релігійно-
культурній сфері.  Державні діячі, відповідальні за імплементацію цієї частини  церковно-державних відносин, 
завжди шукали компромісу й намагалися створити сприятливі умови для неухильного дотримання і виконання 
гарантій релігійних прав і свобод кожного громадянина України, який мешкає у цьому мальовничому краї. 
Важливо, що право кожного на свободу совісті й переконань, як невід’ємний компонент системи 
загальнолюдських цінностей, визнає і держава, і Церква. Насправді, держава лише гарантує, а Церква визнає. 
Тому ми не спостерігаємо якоїсь агресивної форми прозелітизму та соціальної моралізації з її боку. Можна 
припускати, що саме це є тим важливим фактором, чому громадяни (причому не лише воцерковлені) довіряють 
Церкві більше, аніж державі. 
Опираючись на розроблені сучасними соціологами та релігієзнавцями критерії визначення рівня релігійності, 
серед яких важливе місце належить релігійно-інституційній залученості (автор під цим розуміє воцерковленість 
– участь у таїнствах, церковно-парафіяльному, літургічному житті тощо), у ході соціологічного дослідження та 
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аналітичної обробки даних було визначено регулярність відвідування респондентами храмів, а отже їхню участь 
у житті релігійної громади (парафії), до якої вони належать. 
Загалом показники релігійної активності прикарпатців у церковно-релігійному житті своїх громад, а відтак і 
регіону загалом – доволі високі: 73% респондентів підтвердили, що вони намагаються відвідувати майже всі 
«богослужбові заходи». Зокрема, систематично беруть участь у церковно-літургічному житті різних церков і 
конфесій 24% вірян. Це – воцерковлені, релігійно свідомі люди, які не лише відвідують храмові богослужіння, а 
й дбають про розвиток церковної (релігійної) громади. Вони займаються просвітництвом і навіть залученням до 
громади нових членів (останнє притаманне більше тим, регіонам, де переважає протестантизм або розвинута 
мережа НРТ, тому для Прикарпаття ця характеристика мало що означає). Майже половина опитаних відвідує 
церкву лише на великі свята (47%). Прикметно, що з кожним роком зменшується відсоток тих, хто звертається 
до церкви лише в окремих випадках. На разі таких є 16%. Проте ще доволі високий відсоток тих, хто вважає 
себе віруючим і ідентифікує з конкретною конфесією, але не відвідує «богослужбові заходи» зовсім – 12% [4, 
с. 168]. 
Таким чином, на завершення слід констатувати, що   на  Івано-Франківщині спостерігається відчутна залежність 
між національно-церковним (релігійним) самовизначенням та умовами родинного  виховання. Тут це має свій 
особливий вияв. І викладання християнської віри, християнської етики, а то й Закону Божого, що практикується 
за згодою батьків, – яскравий доказ цьому. Звідси й такий високий відсоток тих, хто вірить у Бога, але може 
задовольняти власні потреби у будь-якій церкві, якщо вона традиційна у його сприйнятті та розумінні батьків. 
Узагальнення даних про воцерковленість та участь вірян у церковно-богослужбовому житті парафії (релігійної 
громади) дає право стверджувати про її доволі високий рівень. Цим власне релігійність прикарпатців і 
відрізняється від більшості регіонів України і, зокрема, її центральних та південно-східних областей, де характер 
відвідувань храмів радше формальний. Іншою особливістю, яку ми виявили у цьому контексті, є те, що на 
Прикарпатті однакову вмотивованість відвідування церкви, богослужінь, участі в таїнствах і т. ін. мають як 
чоловіки, так і жінки, а також молодь, незалежно від статі. 
Ключові слова: вмотивованість відвідування церкви, богослужінь, участі в таїнствах. 
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(ІУДАЇЗМОМ, ХРИСТИЯНСТВОМ, ІСЛАМОМ): УНІВЕРСАЛЬНИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ 
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РЕЗЮМЕ 

 
Основоположною засадою поняття «авраамічні релігії», як виявлено в цьому дослідженні, є концепт монотеїзму, 
виникнення якого асоціюється з іменем патріарха єврейського народу Авраама. Покликання Аврама з «дому 
батька свого», «вихід зі свого роду і землі своєї» до вказаного йому Богом «обітованого Краю» означав розрив 
з місцевим поліконфесійним язичництвом (Буття 12:1-3). Заповіт Бога з Аврамом ґрунтувався на засаді 
визнання його «батьком багатьох народів». Звідси і походить етимологічна трансформація ім´я Аврам на 
Авраам: «Ось мій заповіт із тобою. І не буде вже кликатися ім'я твоє Аврам, але буде ім'я твоє: Авраам, бо 
вчиню я тебе батьком багатьох народів» (Буття 17:4-5). 
Саме тому всі монотеїстичні релігії (іудаїзм, християнство, іслам) визнають сакральну значимість Авраама: 
перші (іудеї) як свого етнонаціонального і конфесійного патріарха; другі (християни) вважають Христа «сином 
Авраама» і «сином Давида» (Мт. 1:1); треті (мусульмани) сповідують Ібрахима (Авраама) таким же посланцем 
Аллаха, як Адам, Нух (Ной), Муса (Мойсей), Ісу (Ісус) і Мухаммад. Відтак, Авраам став «батьком багатьох 
народів». По суті, Авраам – це герменевтичний знак та екзегетичний вираз спільного походження єврейського 
народу і кількох арабських племен, а також спільних витоків монотеїстичної сутності іудаїзму, християнства та 
ісламу. 
Ключові слова: Авраам, авраамічні релігії, іудаїзм, християнство, іслам, плюралізм, діалог. 
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This research reveals the fundamental basis of the concept of "Abrahamic religions" that is the concept of monotheism 
which appearance is associated with the name of the patriarch of the Jewish people of Abraham. Abram's calling from 
"his father's house", "coming out of his kin and his land" to the "promised land" indicated to him by Yahweh means 
breaking with the local confessional paganism (Genesis 12: 1-3). Yahweh's testament with Abram was based on the 
recognition of him as "the father of many nations". This is the origin of the etymological transformation from the name 
Abram to Abraham: "Here is my testament with you and you will become the father of many nations. And your name 
will no longer be called Abram, but your name will be Abraham, because I will make you the father of many nations” 
(Genesis 17: 4-5).  
That is why all monotheistic religions (Judaism, Christianity, Islam) recognize the sacred significance of Abraham: Jews 
consider him as their ethno-national and denominational patriarch; Christians regard Christ as "the son of Abraham" 
and "the son of David" (Mt 1: 1); Muslims consider Ibrahim (Abraham) to be the same messenger of Allah as Adam, 
Nuh (Noah), Musa (Moses), Isa (Jesus) and Muhammad. Therefore, Abraham became the "father of many nations". In 
fact, Abraham is a hermeneutic sign and exegetical expression of the common origin of the Jewish people and several 
Arab tribes, as well as the common origins of the monotheistic nature of Judaism, Christianity, and Islam.  
Keywords: Abraham, Abrahamic religions, Judaism, Christianity, Islam, pluralism, dialogue. 
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ABSTRACT 

 
Human, as a species, is very variable, and his variability is at the basis of his social organization. This variability is 
maintained, in part, by the chance effects of gene assortment and the variation in these genes is the result of mutations 
in the past. If our remote ancestors had not mutated we would not he here; further, since no species is likely to he able 
to reduce its mutation rate substantially by the sort of selection to which it is exposed, we may regard mutations of 
recent origin as part of the price of having evolved. 
We are here: all of us have some imperfections we would wish not to have, and many of us are seriously incommoded 
by poor sight, hearing or thinking. Others among us suffer from some malformation due to faulty development. 
A few are formed lacking some essential substance necessary to metabolize a normal diet, to clot the blood, or to 
darken the back of the eye. We will all die and our deaths will normally be related to some variation in our immunological 
defences, in our ability to maintain our arteries free from occlusion, or in some other physiological aptitude. 
This massive variation, which is the consequence both of chance in the distribution of alleles and variety in the alleles 
themselves, imposes severe disabilities and handicaps on a substantial proportion of our population. 
The prospects of reducing this burden by artificial selection from counselling or selective feticide will be considered and 
some numerical estimates made of its efficiency and efficacy. 
Screening is a procedure by which populations are separated into groups, and is widely used for administrative and 
other purposes. At birth all babies are sexed and divided into two groups. Later the educable majority is selected from 
the ineducable minority; later still screening continues for both administrative and medical purposes. 
Any procedure by which populations are sifted into distinct groups is a form of screening, the word being derived from 
the coarse filter used to separate earth and stones. In medicine its essential features are that the population to be 
screened is not knowingly in need of medical attention and the action is taken on behalf of this population for its essential 
good. A simple example is provided by cervical smear examination, the necessary rationale for which must be the 
haimless and reliable detection of precancerous changes which can be prevented from becoming irreversible. 
Any rational decision on the development of such a service must be based on a balance of good and harm and any 
question of priorities in relation to other services must be based on costing. The balance of good and harm is a value 
judgement of some complexity. In the example of cervical smears anxiety and the consequences of the occasional 
removal of a healthy uterus must be weighed against the benefits of the complete removal of a cancerous one, and 
such matters cannot be costed in monetary terms. In fact, even such an apparently simple procedure as cervical 
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screening is full of unknowns and many of these unknowns can only be resolved by extensive and properly designed 
studies. 
In genetic screening the matter is even more complicated, since the screening is often vicarious; that is, one person is 
screened in order to make a prediction on what may happen to someone else, usually their children, who may be 
unconceived or unborn. Further, the action of such screening may not be designed to ameliorate disease, but to 
eliminate a fetus which has a high chance of an affliction, or to prevent a marriage in which there is a mutual 
predisposition to producing abnormal children. These considerations impose very considerable differences, since the 
relative values placed on marriage, on having children within marriage, and on inducing abortion, vary widely between 
individuals and between societies. 
Keywords: screening, considerable differences, irreversible. 
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РЕЗЮМЕ 

 
1. Три  незабываемых дня тбилисской золотой  осени. 

Как известно, ни одна страна в мире с еврейской диаспорой не может гордиться торжественной датой въезда 
и поселения  евреев в этой стране. А Грузия  имеет на это право, потому что эта страна уже два раза (впервые 
в 1998году, с 16-ти летним опережением, и второй раз в 2014 году) отметила эту дату  торжественно на 
государственном уровне. 
 

2. Три дня осени  - беспрецедентный юбилей 

 У Грузии  было полное право отмечать этот юбилей и мы получили то, что вполне заслуженно, крупными и 
яркими буквами войдет  в книгу дружбы как наших, так и народов мира, если такая книга  когда-нибудь 
создастся. Дружба  этих двух народов – грузинского  и еврейского – уникальное явление, уникальное было  и 
его празднование на высочайшем уровне. 
 

3. Всего три дня и разноцветный фейерверк мероприятии 
Открытие Восстановленного  Музея  ИСТОРИИ  евреев и грузино-еврейских многовековых отношении, 
незабываемые встречи, презентации новых  издании,  посещения достопримечательностей и исторических 
мест в ТБИЛИСИ и во МЦХЕТА, посещения вечеров и концертов, банкетов (богатейшая грузинская кухня),  и 
главное, осеннее теплое солнце ГРУЗИИ навсегда останется  в памяти многочисленных гостей из разных стран 
мира. 
         

4. Грузинский еврей символически - сын двух народов 
Грузинский еврей символически является сыном  двух народов - на протяжении веков он говорит по-грузински, 
строит грузинский дом, оплакивает грузинским трауром. И в то же время, твердо придерживается библейского 
образа жизни и живет твердой верой: “ЕСЛИ ЗАБУДУ ТЕБЯ, ИЕРУСАЛИМ, ДА ЗАБУДЕТСЯ ДЕСНИЦА МОЯ...» 
ВСЁ это - редкие явления  совместной жизни. Это большая часть доброты, которая должна стать 
определяющей силой человеческих отношении. 
Отношение грузинского еврея к Грузии -  наглядный пример таких отношении. 
 

5. Эту дружбу невозможно терять! 
Бог же един, и вместе с ним мы знакомы еще и с маленьким Б-гом. Это – Любовь, которую одинаково 
переживает  и грузин и еврей, они дорожат этой любовью, так как не могут терять ее. Она же благословлена 
на небесах. 
Да будет так , мои уважаемые! Многие века! ЛЭХАИМ! 
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6. Всё  продолжается - Эхо многовековой  безупречной дружбы  
Вот уже  22 года  (с 1998 года, под эгидой ДЖОЙНТ) , в ТБИЛИСИ функционирует клуб  „26 веков“.Своей 
программной деятельностью клуб  „26 веков“ призван содействовать развитию, усилению, укреплению 
еврейской общины и  еврейского самосознания, развитию исторически сложившихся дружеских связей между 
еврейским и грузинским народами и процессу интеграции еврейской Общины Грузии в мировое еврейство. 
Своей  перманентной и очень плодотворной работой клуб  „26 веков“ стал олицетворением  высказывания: 
„Помни прошлое, цени настоящее, надейся на будущее“. 
Ключевые слова: еврейской общины и  еврейского самосознания. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА НА ЭТАПЕ ПАНДЕМИИ: НОВЫЕ РЕАЛЬНОСТИ И 
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РЕЗЮМЕ 

 
Эпидемия COVID-19, которая превратилась в пандемию, затронувшую почти 50 миллионов человек, открыла 
новую эру в экономической жизни, а также радикальные изменения в экономической жизни. Эта ситуация 
впервые отражается в глобальном масштабе в ежедневной базе данных, личной гигиене и безопасности почти 
каждого. В настоящее время новости о пандемии на сайтах без исключения лидируют среди заголовков. 
Пандемия - это начало новых подходов во всей социально-экономической жизни. Его последствия для жизни 
человека изначально отразились на самой медицинской ситуации. Таким образом, значительный провал 
здравоохранения перед лицом пандемии, как в глобальном масштабе, так и в контексте большего числа 
отдельных стран, бросил тень на его частный характер как части экономики. Понятно, что сила и важность 
общественного здравоохранения и частного здравоохранения на базе бизнеса, а также система показателей и 
структурное качество сектора в целом стали наиболее широко обсуждаемой темой в этой области. Прежде 
всего, общий подход подчеркивает недостатки больницы, коек, медицинского персонала, предметов 
медицинского назначения, особенно во всех этих сегментах, связанных с инфекционными заболеваниями. Это 
показывает, что системы здравоохранения большинства стран не готовы к такой ситуации. В результате новая 
пандемия коронавируса вызвала интерес к медицинским технологиям и увеличила инвестиции в этот сектор. 
Это, наряду с необходимыми медикаментами и лекарствами, привело к строительству модульных больниц, 
масок и аппаратов искусственного дыхания. Ситуация такова, что эксперты и предприниматели в области био- 
и медицинских технологий считают, что из-за последствий пандемии страны и общество будут вынуждены 
серьезно пересмотреть свое будущее здоровье и отношение к медицинским технологиям. Если мы посмотрим 
на всю картину, мы увидим, что пандемия коронавируса изменит медицинскую систему с точки зрения 
организации, а также технологически и экономически, и приведет к появлению бесчисленных стартапов в 
области здравоохранения. В то же время необходимо учитывать последствия пандемии за пределами сектора 
здравоохранения. Таким образом, пандемия показала хрупкость ужасных глобальных цепочек создания 
стоимости на экономическом фронте. Следовательно, страны должны быть готовы к новому изменяющемуся 
характеру мировой экономики, чтобы как можно скорее выйти из кризиса и сильной экономической рецессии. 
Здесь большее число государств должны сначала разработать всеобъемлющий план действий по борьбе с 
новым явлением и разработать адекватные стратегии действий для устранения его негативных социально-
экономических последствий. 
Предварительные оценки показывают, что большинство крупных экономик потеряют не менее 2,3–2,5% своего 
ВВП к 2020 году в результате пандемии. По данным Всемирного банка, снижение мирового ВВП примерно на 
86,6 триллиона долларов в 2019 году снизит глобальный экономический рост на несколько триллионов 
долларов, и большинство стран столкнется с устойчивой рецессией. Также очевидно, что влияние 
экономических потрясений на богатых будет не слишком велико, главный удар будет по среднему классу и 
социально уязвимым. В сфере предпринимательства наибольший урон будет нанесен бизнесу офлайн-услуг, 
развлечений (спорт, фитнес, театр, кино и т. Д.), А также туризма и сопутствующих услуг (транспорт, кейтеринг 
и отели и т. Д.), Которые это уже очевидная реальность. С другой стороны, негативные последствия негативной 
динамики в сфере путешествий и туризма для производства и транспорта привели к снижению спроса на нефть. 
Все эти проявления в свою очередь, конечно, в основном влияют на занятость и увеличивают безработицу. 
Однако некоторые аналитики прогнозируют, что в 2021 году не будет разочарований, разочарований и 
ожиданий экономического роста. Реальность такова, что страх перед пандемией и ее признаками не заставит 
людей, потребителей и компании вести себя так, как они вели себя после коронавируса. Ведь возможность 
учета социальных и поведенческих последствий в экономических моделях не так уж и велика. Таким образом, 
основные направления человеческой деятельности, экономическая сфера будут обогащены большим 
количеством онлайн-сервисов, дистанционного обучения и механизмов дистанционного управления. В 
общественной жизни будет преобладать меньшее количество человеческих отношений и больше цифровых 
коммуникаций. Другими словами, роль искусственного интеллекта в процессе принятия решений, который 
постепенно исключает человеческий фактор, будет возрастать, четвертая промышленная революция. 
Ключевые слова: искусственнsq интеллект, онлайн-сервисы, цифровые коммуникации. 
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ABSTRACT 

 
Nowadays, the international activity of the Ukrainian Greek Catholic Church is an important factor in the active 
presentation of the main directions of Ukrainian politics in the religious and spiritual realm. Moreover, this direction of 
the church activity influences not only spiritual care and protection of its believers abroad, missionary work, friendly 
communication with fraternal churches, dialogue with spiritual leaders of other religions, consultations with famous 
state and public figures, scientists, politicians, but also sharing the issues that are of concern to today's Ukrainian 
society with European public. 
The Ukrainian Greek Catholic Church (hereinafter referred to as the UGCC) has become an important phenomenon 
in independent Ukraine, not only in the spiritual life of Ukraine but also in the political, as well as the object of the 
meticulous attention of national historians, religious scholars, theologians, who make great efforts to reproduce picture 
of the development of the UGCC from the Brest Union to the present. 
The connection between the church and the diaspora is quite interesting. For example, «Migration», as a phenomenon 
of the global world, contains both positive features (realization of freedom of movement, dialogue of cultures, 
professional exchange, etc.), as well as negative ones (trafficking in human beings, disintegration of families of working 
people, leaving the country of talented people), and accordingly poses new challenges. the state, society and the 
Church as a public institution. This phenomenon has acquired new features and is rapidly expanding around the world 
under the influence of globalization. 
The study of the influence of a religious factor is extremely important for today. The principles, mechanisms, and 
derivatives of this phenomenon were studied in the XX-XXI centuries. representatives of religious-philosophical 
directions, political science, sociology, Marxist and analytical philosophy, phenomenology, structuralism. 
Keywords: Ukrainian Greek Catholic Church, State, Church, relationship, dialogue, multi-confessional, Diaspora, 

Culture, Values. 
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РЕЗЮМЕ 

 
После приобретения независимости Азербайджанским народом, одной из основных задач было регулирование 
со стороны государства вопросов толерантности и мультикультурализма. Так как в конце XX века, в то время 
когда, как во всём мире и в постсоветском пространстве усилились межнациональные конфликты для молодого 
государства на путь независимости самым важным вопросом был вопрос толерантности и 
мультикультурализма. Если учесть, что Азербайджан исторически был краем толерантности и 
мультикультурализмаи их история столь же древняя как и история азербайджанского народа, то для 
построения гражданского общества, регулирование со стороны государства мультикультурализма и 
толерантности было необходимостью. 
Азербайджан, будучи страной приверженной исламу, является светским и много конфессиональным 
государством. В нашей стране, исламская религия воспринимается, как неотъемлемая часть историческо-
духовного наследия, культуры, национального менталитета. Азербайджан является одной из редких стран, где 
на протяжении всей истории не было противостояний и дискриминации на национально-религиозной почве. На 
протяжении веков, представители разных народов, религиозных конфессий жили в Азербаджане в мире и 
согласии. Великий лидер Гейдар Алиев говорил: «Наш народ всегда стремился укреплять дружбу, братство, 
добросовестность, независимо от религиозной принадлежности людей, стремился к миру и спокойству, добрым 
отношениям между ними».  
Ключевые слова: независимость, мультикультурализм, ислам, толерантность и светское. 

 
ABSTRACT 

 
After the independence of the Azerbaijani people, one of the main issues was the state regulation of tolerance and 
multiculturalism in the country. Because at the end of the twentieth century, at a time of growing national conflicts in 
the world and in the post-Soviet space, the most sensitive issue for a young state, which embarked on the path to 
independence, was the issue of tolerance and multiculturalism. Given that Azerbaijan has historically been a land of 
tolerance and multiculturalism, and their history is as old as the history of the Azerbaijani people, then state regulation 
of multiculturalism and tolerance was necessary for the newly formed civil society. 
Being an Islamic country, Azerbaijan is a secular and multi-religious state. Islam is accepted in our country as an 
integral part of historical and spiritual heritage, culture and national mentality. Azerbaijan is one of the few countries in 
the history of the country where there has been no confrontation or discrimination on national and religious grounds. 
For centuries, representatives of different nations and religious denominations have lived in peace and harmony in 
Azerbaijan. The great leader Heydar Aliyev said: "Our people have always tried to strengthen friendship, brotherhood 
and kindness, to have relations of peace, tranquility and kindness between people, regardless of their religious 
affiliation." 
Keywords: Independence, Multiculturalism, islam, tolerance and secular 
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ABSTRACT 

 
Social Harmony is the most universal means of uniting people's efforts due to its rootedness in the vital, social and 
spiritual existence of the individual and society. Consent, which arose during the period of sociogenesis, depending on 
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the type of social system, has a certain specificity. In democracies, it is implemented through communicative relations 
in civil society. In totalitarian countries, social harmony is imposed from above through vertical power relations. In the 
first case (in conditions of democracy), it contributes to the manifestation of a certain freedom of the individual, and in 
the second - the autonomy of man is eliminated. 
Social harmony can be of two types: value and functional-contractual. Value consent is quite difficult to achieve, 
because values are an attribute of person's spirituality, and a change in values requires a change in person's inner 
world. Compared to value consent, the functional consent is easier to establish, because this requires the definition of 
a single goal and certain agreements on the development of tactics and strategies for achieving it between the 
participants in the communication process. 
The main condition for achieving social harmony is the relative equality of the opposing subjects of struggle, the equality 
of their opportunities, it is then that none of them can win in obtaining limited public goods and resources, and the need 
for certain agreements, a social contract becomes obvious. 
As a result of consent, trust in all participants in social agreements appears in society. If, at the beginning of reaching 
agreement, trust is a potential readiness for dialogue and compromise, then as a result of obtaining agreement, trust 
spreads from the micro-level (an internal personality trait) to the macro-level (society as a whole). Trust becomes an 
implemented activity, spreads throughout society. 
Social harmony outlines the main guidelines for further social development. Establishing social harmony means 
reaching a general agreement, a social contract about making certain decisions, their tactics and strategies for practical 
implementation. The practical implementation of social harmony is possible through the political activity of the subjects 
of the agreement. 
Keywords: social harmony, dialogue and compromise, social development.  
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ABSTRACT 
 

Leadership today is one of the most important skills that a leader must possess if he wants to be successful. In the 
modern world, the most widespread type of leader is a ‘self-made man’ who is able to create something huge from 
scratch. However, it is not possible without the support of the followers, who trust their leader and ready to work under 
his guidance. Such kind of relations is called ‘leader-follower’ and can be viewed during the whole history of humanity, 
including modern times.  
It is important to note that leadership today is largely based on emotional intelligence (EQ) – the ability to understand 
and control emotions, as well as understand and interact with the emotions of other people. The main task of a leader, 
in this case, is to make people ready for action. Also, such skill as charisma must be learned. Today, numerous studies 
have proved that these are not innate skills but can be developed. 
Skills that are difficult to measure, but which significantly affect the quality of work of any person (including the leader), 
are called ‘soft skills.’ In 2016, at the World Economic Forum in Davos, precisely such skills were recognized as the 
most demanded by employers. Leaders have to solve complex problems, think critically, be creative, and have 
teamwork skills and emotional intelligence. Such leaders masterfully establish emotional connections with people, 
change their opinions and behavior in accordance with the needs. These characteristics are natural for resonant 
leadership, who can awake the best qualities in people.  
Keywords: leadership, emotional intelligence, resonant and dissonance leadership, «soft skills», creative thinking. 
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ABSTRACT 

 
Modernity still believes that the comprehension of philosophical knowledge should be clear. However, a person as a 
spiritual entity thinks precisely. Establishing the boundaries of clear and accurate thinking gives grounds to assert the 
role of clear and accurate thinking in the formation of a person as a person. 
First, it should be noted that by thinking we mean a special intellectual feeling, the human ability to be aware of reality 
directly. 
The opposition to clarity is darkness. And not a clear thought and not a dark thought is a dubious opinion. Opposition 
to precision is a crime. At the same time, an inaccurate, not criminal thought is stereotypical thinking. 
This means that precise thinking is moral. It is not documentary and always tunes in to the solution of global problems. 
Accurate thinking is plastic and transparent. This means that it is dynamic and flexible. Moves in all directions 
simultaneously and is free from bad accidents. And immediately homogeneous and viewing - free from "impurities". 
Clear thinking neglects the personal participation of a person, therefore, impenetrable, but piercing. It is unambiguous 
and, on the one hand, shows the deadness of reasoning, and on the other hand presses on a person with its firmness, 
experience. 
Thus, clear thinking is forced to adopt an already existing thought without caring about it. Such borrowing is addictive. 
And accurate thinking teaches the lessons of charity, develops a sense of proportion and freedom. 
Clear thinking is dogmatic and therefore inexorably weakens the inner world. And precise thinking is paradoxical, 
transcending. 
Clear thinking reduces everything to itself, absorbs the human. It makes the cognitive process accessible and useful. 
A person unnecessarily (irresponsibly) receives ready-made knowledge and gets used to the schematic nature of the 
relationship. 
Accurate thinking speaks of the need for a cognitive process and drives everything out of oneself. Therefore, it allows 
one to acquire knowledge personally. It overcomes calculating thinking and preserves spirituality in a person. 
Keyword: a cognitive process, preserves spirituality. 
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РЕЗЮМЕ 

 
Массовое возвращение крымскотатарского народа в начале 90-х г.г. прошлого столетия в Крым стало 
возможным только с развалом тоталитарного советского государства. Более чем 70-летняя искажённая 
национальная политика, антирелигиозная пропаганда, политические и религиозные преследования 
преследовали цель создание образа монолитного «счастливого» коммунистического государства, населённого 
абстрактными советскими людьми. Образование новых независимых государств сопровождались 
обновленческими процессами, поиском каждой этнической группой своих национальных и религиозных 
идентичностей.       
Традиционными для Крыма  конфессиями являются христианское Православие, которое исповедовало 
подавляющее большинство жителей Крыма и суннитский Ислам, который исповедовали, на своей 
исторической родине крымские татары. Так получилось, что с начала 2000-х годов они привели в Крыму к 
конфронтационным процессам, выражавшимся публичной демонстрации преобладания региональной 
идентичности у православно-славянской части населения Крыма перед этноконфессиональной идентичностью 
коренного крымскотатарского народа. Крымские религиозные организации ислама и православия оказались в 
условиях межгрупповой конкуренции [1]. Если опираться на официальную статистику религиозной сети Крыма 
того времени, то очевиден своеобразный феномен: несмотря на явный численный перевес христианского 

https://www.economist.com/
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населения (более 80 процентов), по количеству религиозных общин именно последователи ислама имели 
численное преимущество в Крыму. Кроме того, число практикующих (то есть соблюдающих все столпы ислама) 
мусульман с каждым годом существенно возрастало. Динамичный процесс приобщения крымских татар к 
религии привёл к формированию значительного сегмента исламской составляющей в религиозном мире 
Крыма. Это вызывало определённую настороженность среди славянского населения и православной церкви, 
иерархи которой  всеми силами стремились сохранить на полуострове доминирующее положение 
православия. Именно многочисленные акции по установке поклонных крестов в населённых пунктах Крыма 
стали публичным инструментом демонстрации своего доминирующего присутствия на полуострове и 
мобилизации славянского населения на защиту «своих православных святынь», что привело к началу 
межрелигиозного мусульманско-православного противостояния в Крыму и  в конечном счёте, к так называемым 
«крестоповалам».  
Ключевые слова: Межрелигиозного мусульманско-православного противостояния в Крыму. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. А. Богомолов, С. Данилов, И. Семиволос «Ислам и политика идентичностей в Крыму: от 
символических войн до признания культурного разнообразия» Киев 2009г. Там же.       

2. А. Булатов. Конфликт религиозных идентичностей в Крыму - результаты политических игр. 
Электронный ресурс: http://www.islamsng.com/ukr/report/5550   

3. А. Гайдуков. В Крыму христианский священник окропил святой водой спящих крымскотатарских 
детей. Электронный ресурс: https://crimea.vgorode.ua/news/sobytyia/97593 

_____________________________________________________________________________________________ 

PRIVATE INVESTMENTS OR PUBLIC INVESTMENTS CAN BETTER ENHANCE 
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ABSTRACT 

 
The main objective of this study is to determine the relationship between public, private investment and economic 
growth in North Macedonia by utilizing time series for 2000q1-2018q4.  
For determining the association between public investment, private investment and economic growth, VAR model is 
employed to determine whether private investment or public investments is better for enhancing economic growth in 
the case of Republic of North Macedonia for the last two decades. Additionally, Granger Causality test is performed to 
highlight the causal relationship between private investments, public investments and economic growth. 
Findings reveal the existence of positive relationship between private investment and economic growth; while the 
negative theoretical relationship between public and private investment is also confirmed in the context of Republic of 
North Macedonia, due to financing of the public investment primarily by internal and external borrowing. Indeed, 
evidence show that tax revenues have little contribution in promoting public investment. In addition, causality test results 
suggest unidirectional causality between real GDP growth rate and private investment.  
Keywords: public investment, private investment, growth, VAR, causality. 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE- MODERN TENDENCIES OF 
DIALOGUE IN MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL, RELIGIOUS, LEGAL VIEW. 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE- MODERN TENDENCIES OF 
DIALOGUE IN MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL, RELIGIOUS, LEGAL VIEW. 
 

E-ISBN: 978-9949-7486-4-8 

TABLE OF CONTENTS 

 

Robert Adar, Irine Bibileishvili 

International Charitable Foundation "Union Of Hearts" – past, present, future (Israel – Georgia) 
11 

Alla Aristova 

The Orthodox church of Ukraine in search 
12 

Ирина Богачевская 

Межрелигиозные браки на постсоветском пространстве как практический диалог религий  
12 

Mariia Bardyn 

Dialogue btw State and Church as an important factor of Interfaith harmony in Kyiv Region (Ukraine) 
13 

Олег Бучма  

Правові аспекти діалогу в поліконфесійному суспільстві (на прикладі України)  
13 

Nadiia Volik, Ella Bystrytska 

The role of communication in prevention of religious conflicts (on the example of Ternopil region, 
Ukraine) 

14 

Givi Gambashidze 

Cultural dialogs: history of Georgian-Jewish Unique Relations – intangible cultural heritage monument of 
Georgia. 

15 

Ольга Гольд  

Некоторые особенности поликонфесионализма: социально-философский аспект. 
15 

Oksana Нorkusha, Liudmyla Fylypovych  

Relevant methodological algorithms and thematic boundaries of interfaith dialogue: modern Ukrainian 
context 

16 

Ved Pal Singh Deswal 

Communal violence as a threat to human rights: Glimpses from India  
17 

Николай Джавахишвили  

Блестящая  страница  истории грузино-еврейской  дружбы 
18 

Ольга Добродум 

Міжрелігійний діалог в Україні під час пандемії (на матеріалах Укрнету) 
20 

Роман Додонов, Яна Кошевська 

Концепція конфесійного ландшафта як методологія для вивчення міжрелігійного діалогу 
21 

Віра Додонова, Олександр Лиштва  

Каяття і прощення як етичні модуси конструктивних міжконфесійних відносин в XXI ст. 
22 

Тетяна Євдокимова   

Глобальний етос і діалог релігій 
23 

Садагат Ибрагимова  

Влияние кризиса COVID-19 на экономику, энергетику и применение позитивных мер 
25 

Сергій Йосипенко 

Умови та різновиди діалогу 
25 

Марина Колінько, Андрій Матвійчук  

Падіння за горизонт подій vs збирання буття з осколків 
26 

Валерій Кузев  

Сотеріологічна доктрина католицької церкви як фактор конвергентних і дивергентних процесів у 
дискурсі міжрелігійних та міжконфесійних стосунків 

28 

Ганна Кулагіна-Стадніченко 

Релігійний діалог: типи, форми, вияви, конструктиви 
28 

Ірина Ломачинська, Віктор Ужва 

Релігійна освіта в Україні: проблеми та перспективи 
29 

Maria Maletska  

The Specific Features of Intersection Between Videogames and Religion 
30 

Лариса Меніг 

Стан жінок в ісламі та християнстві: міфи і реальність 
31 

Наталія Мокан, Іван Чорноморденко  

Методологічний принцип діалогу в теології Мартіна Бубера 
33 

Віталій Нечипоренко  

Правова культура для діалогу у поліконфесійному суспільстві 
35 

Лиана Птащенко  

Формирование в Украине корпоративной модели бизнеса в условиях пандемии и растущего 
экономического эгоизма 

36 



  
 

55 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE- MODERN TENDENCIES OF 

DIALOGUE IN MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL, RELIGIOUS, LEGAL VIEW. 

E-ISBN: 978-9949-7486-4-8 

Kateryna Sabadash  

Rational foundations of spirituality 
37 

Вита Титаренко 

Диалог между традиционными и новыми религиями в условиях COVID-19: конвергенция vs 
дивергенция 

37 

Scott Thomas Fitz Gibbon 

Logos grounds dialogue; dialogue bonds multidenominational societies; the abrahamic religions 
strengthen those bonds 

40 

Георгій Филипович 

Міжцерковний діалог українців в діаспорі (на прикладі Канади) 
40 

Liudmyla Fylypovych 

Interdenominational dialogue in the world: from the historical origin and the currrent practice to the ideal 
model 

41 

Владислав Харченко 

Мусульмансько-Християнський діалог 
42 

Шалва Цицуашвили  

Грузинские евреи – кто они? 
43 

Андрій Чорненко 

Соціалізація традиційної релігії та релігійності на Івано-Франківщині на сучасному етпаі 
44 

Петро Яроцький 

Основоположні критерії діалогу між «авраамічними релігіями» (Іудаїзмом, Християнством, 
Ісламом): універсальний і український контент 

45 

Aytakin Hasanova 

Predictive genetic screening. 
46 

Заира Даварашвили 

Что праздновала грузия осенью 1998 и 2014 годов или эхо многовековой  безупречной дружбы 
Грузинского и Еврейского народов. 

47 

Эльшан Гаджизаде  

Мировая экономика на этапе пандемии: новые реальности и социально-экономические ожидания. 
48 

Volodymyr Verbytskyi  

International activity of the ukrainian greek catholic church and its cooperation with the Ukrainian 
diaspora. 

49 

Азад Байрамов                                                     

Азербайджанская модель мультикультурализма 
50 

Olena Aleksandrova 

Social Harmony and its Stabilization Potential 
50 

Oksana Nadybska, Mykola Nadybskyy      

Leadership: what is it and how can it vary across organizations 
51 

Liudmyla Oblova  

Dimensions of spirituality 
52 

Айдер Булатов 

Конфликтные факторы исламо-христианских отношений в новейшей истории Крыма 2000-2014 гг. 
52 

Liza Alili Sulejmani 

Private investments or public investments can better enhance growth? var approach. 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE- MODERN TENDENCIES OF 
DIALOGUE IN MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL, RELIGIOUS, LEGAL VIEW. 

 

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE- MODERN TENDENCIES OF 
DIALOGUE IN MULTIDENOMINATIONAL SOCIETY: PHILOSOPHICAL, RELIGIOUS, LEGAL VIEW. 
 

E-ISBN: 978-9949-7486-4-8 

TOPICS OF CONFERENCE 
 

Methodology and culture of dialogue in a multidenominational society 

Philosophy and theology of dialogue, in particular interfaith  dialogue 

Legal dimensions of interreligious dialogue 

History of interreligious dialogue 

Dialogue in a modern multidenominational society 

Features of modern multidenominationalism in ukraine and in the world 

Dialogue between traditional and new religions 

Islamic-christian dialogue 

International dialogue platforms and their effectiveness 

National institutions and movements on interfaith dialogue and their interaction 

Anthropological issues in modern multidenominational society as a basis for communication of religions 

Social aspects of interfaith dialogue 

Cultural and educational topics for discussion 

New topics for interreligious dialogue in the context of globalization 

Dialogue in force majeure (in conditions of pandemics, natural disasters, wars, political crises, etc.) 

Dialogue in a multidenominational and virtual reality 

Political and international dimensions of interreligious dialogue 

Interreligious dialogue and economic issues 

Interreligious dialogue and social issues 

Interreligious dialogue and medicine issues 

 



©Publisher: Aspendos İnternational Academy of Medical and Social Sciences. (UK, London). C/N 12224486

Director of International Relationship Department and shareholder: Alexandra Cuco. Lawyer. Portugal.

Director of Department of Medicine and shareholder: Aytan Huseynova

Deputy and shareholder: Namig Isazade. PhD in Business Administration.

Registered address: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK.

©Editorial office: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK.

©Typography: LTD International Research, Education & Training Center. (UK, London).

Telephones: +994 55 241 70 12; +994 51 864 88 94

Website: http://sc-media.org/

E-mail: gulustanbssjar@gmaill.com, sc.mediagroup2017@gmail.com

Organizers of the conference:

Skovoroda Institute of Philosophy of NAS of Ukraine (Ukraine, Kyiv)

Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraine, Kyiv)

NGO. Ukrainian Association of Researchers of Religion (Ukraine, Kyiv)

MTÜ. The International Center for Research, Education & Training. (Estonia Tallinn).

LTD. Aspendos-Academy. International Academy of Medical and Social Sciences. (UK London). 

Invited organizations:

Azerbaijan State University of Oil and Industry (Azerbaijan, Baku) 

Azerbaijan State University of Economic (Azerbaijan, Baku) 

Azerbaijan State Agrarian University (Azerbaijan, Ganja) 

Azerbaijan Medical University.

UNEC. Energy Economics Center. EEC. (Azerbaijan, Baku).

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia, Tbilisi)

Sukhumi State University (Georgia, Tbilisi) 

Akaki Tsereteli State University (Georgia, Tbilisi)

Patriarchate of Georgia. Saint King Tamar University. (Georgia, Tbilisi)

Tbilisi State Medical University. (Georgia, Tbilisi)

Patrimonial Leaders Board (DARBAZI) of all Georgia. (Georgia, Tbilisi)

David Baazov Museum of History of the Jews of Georgia and Georgian-Jewish Relations

The World Islamic Sciences and Education University ( Jordan)

National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”. 

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic».Doctor of Economical Sciences. Professor. 

ABB College Kosovo. 

International Balkan University.

Universiy Clinic for Neurology University Campus Mother Theresa - Skopje

©Publisher:  NGO International Center for Research, Education and Training. 

MTÜ Rahvusvaheline Teadus-, Haridus- ja Koolituskeskus. 

Management Board Member: Seyfulla Isayev. 

©Publisher: NGO Azerbaijan International Diaspora Center in Georgia.

Deputy of director: Aytan Huseynova. 

©Editorial office: Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia. 

©Typography: NGO International Center for Research, Education & Training. The Baltic Scientific Journals. 

Registered address: Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia. 

Telephones: +994 55 241 70 12; +994518648894; +994 55 241 70 09;;

Website: http://sc-media.org/

E-mail: gulustanbssjar@gmaill.com, sc.mediagroup2017@gmail.com, caucasusblacksea@gmail.com 

http://sc-media.org/
http://sc-media.org/


This book consist 

with 57 pages



DOI suffix: 10.36962/MTDMS2020

CONFERENCE PROCEEDINGS

ABSTRACTS AND THESIS

E-ISBN: 978-9949-7486-4-8


