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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Глобальні трансформації, що 

відбуваються в різних сферах життєдіяльності сучасного українського 
суспільства, зокрема в духовно-релігійній, не тільки помітно змінюють звичні 
уявлення людей про релігію, її місце та роль у публічному соціальному 
просторі, а й суттєво впливають на формування релігійного світогляду 
індивідів і соціальних груп у перебігу залучення останніх до різноманітних 
конфесійних практик. Релігійне буття в нинішньому соціумі стає більш 
динамічним, різноманітним і ускладненим. Це зумовлює появу нових ознак і 
організаційно-структурних форм, яких набувають різноманітні культові та 
позакультові конфесійні практики. Істотних змін зазнають також способи 
сучасного релігійного життя переважної частини індивідів і соціальних груп, 
які формуються та відтворюються в результаті їхніх колективних та 
індивідуальних взаємодій, диспозицій у контексті релігії. 

Масштабні соціально-економічні, політичні та соціокультурні зміни, які 
нині спостерігаються в українському суспільстві, актуалізують проблему 
наукового обґрунтування інституційних засад формування конфесійних 
практик не тільки як продуктивних форм об’єднання людей довкола релігійних 
громад, але й задля досягнення загальносуспільного блага. Основне 
призначення релігії при цьому полягає в соціально-духовній інтеграції 
суспільства, в установленні тісних зв’язків між індивідами та суспільством за 
допомогою релігійних практик, які виступають життєвою силою релігії, 
оскільки віра зберігається там і тоді, де і коли вона втілена в повсякденну 
практику людських дій. 

Виходячи із цього, особливого значення на сучасному етапі суспільних 
перетворень набуває проблема вивчення організаційних та інституційних засад 
трансформації конфесійних практик як форм соціальної взаємодії, які 
забезпечують взаємоузгоджений соціально-духовний взаємозв’язок не лише 
всередині будь-якої конфесії, між різними конфесіями, а також між релігією як 
важливим соціально-духовним інститутом і суспільством як соцієтальною 
системою в цілому. Актуальність цієї проблеми для сучасного українського 
соціуму зумовлена ще й такими суттєвими обставинами: по-перше, вкрай 
складними, неоднозначними та суперечливими трансформаційними процесами, 
що відбуваються на теренах релігійного буття українського соціуму; по-друге, 
помітним посиленням впливу різних конфесійних громад не тільки на своїх 
членів і прихильників, а й на динаміку публічного громадського життя 
суспільства загалом; по-третє, необхідністю вирішення гострих науково-
практичних питань, пов’язаних із налагодженням гармонійних взаємовідносин 
між суб’єктивно мотивованими конфесійними практиками, з одного боку, та 
об’єктивно детермінованими релігійними установами й організаціями, які 
формують механізми та встановлюють нормативні межі для відтворення цих 
практик, з іншого боку; по-четверте, дефіцитом наявних концептуальних 
соціологічних пояснень суперечливих процесів організаційної впорядкованості 
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як традиційно сформованих конфесійних практик різних релігійних громад, так 
і новітніх їхніх форм, до котрих щоразу долучаються все нові й нові соціальні 
групи та окремі індивіди, особливо в мережевій публічній сфері сучасного 
соціуму.  

Головною причиною цих та інших проблем, як засвідчує аналіз, стала 
своєрідна недооцінка впливу різноманітних форм конфесійних практик на 
свідомість індивідів і соціальних груп, суспільна значимість яких суттєво 
підвищується в періоди глобальних соціально-економічних, політичних, 
соціокультурних змін і системних суспільних трансформацій. Це вказує, 
передусім, на недостатність вивчення вітчизняною соціологічною наукою 
інституційних трансформацій релігійного життя українського соціуму, 
пов’язаного, зокрема, із суперечливим функціонуванням релігійних громад 
різних конфесій, а також із налагодженням між ними толерантних 
міжконфесійних взаємозв’язків із метою попередження та своєчасного 
залагодження досить гострих соціально-політичних, міжетнічних та інших 
соціальних конфліктів. Більше того, це зумовлює об’єктивну необхідність 
вироблення ефективної концепції соціологічного виміру соціально-конфесійних 
відносин, дій та взаємодій індивідів, які становлять основу різних конфесійних 
практик і мають базуватися на ґрунтовних наукових результатах, 
рекомендаціях, висновках конкретних соціологічних досліджень складних і 
суперечливих релігійних явищ і процесів на теренах сучасного українського 
суспільства.  

Оцінюючи ступінь наукової опрацьованості досліджуваної теми в цілому, 
зазначимо, що вона є недостатньою, хоча окремі аспекти цієї проблематики 
вивчалися різними групами науковців, переважно в контексті релігієзнавства та 
філософсько-теологічного знання. Висвітленню соціальної ролі релігії та 
соціально-релігійних (переважно культових) практик у житті суспільства 
присвячені праці М. Вебера, В. Джеймса, Е. Дюркгейма, М. Еліаде, 
Б. Малиновського, Л. Моргана, Р. Отто, Т. Парсонса, Е. Тайлора, Дж. Фрезера, 
З. Фрейда й інших учених, у доробках яких детально опрацьовані 
соціокультурні чинники організації релігійних традицій і ритуалів у 
традиційних суспільних системах. 

Натомість власне соціологічний етап вивчення соціальних практик і його 
різновиду – конфесійних релігійних практик розпочався тільки в середині  
1970-х років завдяки виходу в світ праць таких соціологів, як П. Бурдьє («Нарис 
теорії практики») та К. Гірц («Інтерпретація культур»), де категорія соціальної 
практики набула інструментального статусу соціологічного теоретизування, 
що сприяло подальшому дослідженню узвичаєних соціальних дій у межах 
різних напрямів соціологічної науки. Наприклад, у рамках теорії структурації 
Е. Гіденса, теорії соціальних систем Н. Лумана і Т. Парсонса, етнометодології 
Г. Гарфінкеля, а також у соціологічних концепціях П. Бергера, Ю. Габермаса, 
І. Гофмана, Н. Еліаса, Т. Лукмана, Ч. Тейлора, Т. Шацкі, А. Шюца й інших. 

Вивчення релігійних та конфесійних практик, як показує проведений 
аналіз, відбувалось у межах різних галузях соціально-гуманітарного знання. 
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Особливої уваги в цьому контексті заслуговують наукові розвідки як 
зарубіжних (О. Агаджаняна, Л. Астахової, С. Брюса, Л. Войє, В. Гараджи, 
Г. Дейві, К. Доббелара, К. Елбакян, Д. Ервьє-Леже, Р. Інглгарта, Х. Казанови, 
І. Каргіної, Р. Коллінза, Ж. Корміної, Ю. Левади, Р. Лункіна, Д. Мартіна, 
М. Мітрохіна, К. Русселе, Л. Свірідової, Ю. Сінеліної, М. Смірнова, Р. Старка, 
Д. Узланера, В. Чеснокової тощо), так і вітчизняних дослідників, зокрема 
О. Богдан, В. Єленського, О. Іванкової-Стецюк, О. Козловського, А. Колодного, 
М. Паращевіна, Т. Ратушної, А. Ручки, Л. Рязанової, В. Середи, Л. Филипович 
та інших. Публікації зазначених науковців, як свідчить аналіз, стосуються 
широкого спектра реалій релігійного життя та релігійних практик, які 
вивчались в основному за допомогою соціологічних методів. У більшості 
наявних наукових викладів, присвячених окресленій проблематиці, 
спостерігаємо традиційний для релігієзнавства есенціалізм, орієнтований 
головно на подання розмаїття релігійних практик крізь призму ритуально-
культової діяльності. 

Окремі аспекти релігійних практик, а саме їх духовно-символічні та 
соціально-практичні компоненти, знайшли подальший розвиток у працях 
вітчизняних дослідників із різних проблем соціології релігії - А. Арістової, 
Л. Бевзенко, В. Бондаренка, Л. Владиченко, О. Грабовець, В. Докаша, 
С. Здіорука, Н. Зайцевої-Чіпак, В. Любчук, Д. Мироновича, Н. Пивоварової 
(Дудар), Ю. Решетнікова, О. Решетняк, О. Сагана, С. Сальнікової, Т. Серги, 
Л. Скокової, У. Хаварівського, Н. Шліхти, А. Юраша та інших. 

Дискусії серед сучасних зарубіжних і вітчизняних науковців свідчать про 
той факт, що в понятійно-категоріальному апараті соціологічної науки 
невизначеним залишається поняття конфесійних практик, хоча значущість 
соціальних умов, принципів і механізмів формування та відтворення 
конфесійних практик, а також міжконфесійної взаємодії релігійних організацій 
в сучасному суспільстві не викликає жодних заперечень і сумнівів. І дотепер не 
існує соціологічного висвітлення організаційних форм та інституційних 
чинників трансформації конфесійних практик у сучасному українському 
соціумі, зумовлених об’єктивними потребами розвитку соціології релігії як 
галузі сучасного соціологічного знання, а також формуванням її 
концептуальних, теоретико-методологічних і методичних засад. 

Потребують соціологічного осмислення й питання класифікації 
організаційних форм і соціальних механізмів формування, відтворення та 
перетворення конфесійних практик, їхнього соціально-історичного генезису, 
структурної та соціально-культурної визначеності, яка формується на базі 
релігійних інтересів і потреб індивідів та соціальних груп. Ідеться про широке 
розгортання конкретних соціологічних розвідок, орієнтованих, насамперед, на 
вивчення проблем релігійності, духовності та продуктивності сучасних 
релігійно-конфесійних практик, незалежно від їх доктринального спрямування 
та ритуально-символічного визначення. Більше того, такі наукові розвідки 
сприятимуть створенню потужної теоретико-методологічної бази сучасної 
соціології релігії, спрямованої на вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду 
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щодо організаційно-інституційної та соціокультурної трансформації 
конфесійних практик. Це уможливить вироблення адекватних відповідей на 
непередбачувані соціально-релігійні події та ситуації, зокрема, непоодинокі 
випадки міжконфесійних напружень, суперечок і конфліктів, які нерідко 
набувають гострої політичної забарвленості.  

Отже, можна констатувати наявність важливої наукової проблеми, на 
розв’язання котрої спрямована дисертаційна робота, сутність якої полягає у 
гносеологічній невідповідності між наявними теоретичними підходами в 
соціології релігії щодо розуміння та інтерпретації феномену конфесійних 
практик, які характеризуються теоретико-методологічною фрагментарністю та 
відсутністю системно-узагальненого бачення в аспекті їх взаємної логічної 
пов’язаності та взаємозумовленості, і нагальною суспільною потребою у 
визначенні концептуального ресурсу конструкту конфесійних практик для 
пояснення організаційно-інституційної та соціокультурної трансформації 
останніх як соціальних форм релігійно-конфесійної взаємодії індивідів і 
соціальних груп в умовах релігійного життя сучасного соціуму. 

Зазначене, як свідчить аналіз, вимагає не тільки виявлення, узагальнення 
та опису організаційних, інституційних, соціокультурних і процесуальних умов, 
механізмів і складових процесу формування, відтворення, перетворення та 
розвитку конфесійних практик у сучасному суспільстві, а й верифікації їхнього 
організаційного, соціально-культурного, креативного та продуктивного 
потенціалу в межах регіонально-мережевої моделі міжконфесійної взаємодії 
релігійних організацій в українському суспільстві. Це фактично й зумовило 
актуальність дисертаційної роботи, її мету й завдання, доцільність вибору теми 
дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям 
дослідження є складовою науково-дослідної теми кафедри галузевої соціології 
факультету соціології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка «Соціологія третього тисячоліття: знання, виклики, перспективи» на 
2016-2020 рр., а також науково-дослідної тематики кафедри соціології, 
соціального забезпечення та місцевого самоврядування Чернівецького 
національного факультету імені Юрія Федьковича «Міжетнічні та 
міжконфесійні відносини в контексті суспільних трансформацій: соціологічний 
вимір» на 2009-2013 рр. (реєстраційний номер 0108U008883) та «Регіональна 
специфіка соціоструктурних процесів в Україні» на 2014-2018 рр. 
(реєстраційний номер 0114U003499).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
соціологічна концептуалізація організаційних та інституційних засад 
трансформацій конфесійних практик як ключових чинників упорядкування та 
розвитку релігійного життя сучасного українського соціуму.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
- узагальнити наукові підходи соціології релігії в перебігу соціологічного 

аналізу конфесійних практик у сучасному соціумі з метою визначення її генези, 
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змісту, місця і ролі конструкту конфесійних практик у понятійно-
категоріальному апараті соціологічної науки; 

- розкрити теоретико-методологічний потенціал ключових теорій і 
концепцій соціології релігії в поясненні характеру та специфіки процесів 
трансформації конфесійних практик як соціальних явищ у сучасному 
суспільстві;  

- визначити організаційний і соціокультурний потенціал конфесійних 
практик та здійснити соціологічну типологізацію останніх як специфічних 
соціально-релігійних утворень у предметному полі релігійного життя сучасного 
суспільства; 

- охарактеризувати соціологічні виміри впливу конфесійних практик на 
становлення та розвиток публічної сфери, а також упорядкування державно-
конфесійних відносин в Україні; 

- здійснити соціологічний аналіз інституційної трансформації релігійно-
мережевої структури сучасного українського суспільства;  

- обґрунтувати організаційні принципи та розкрити соціальні механізми 
формування, відтворення та перетворення конфесійних практик у перебігу 
функціонування релігійного життя сучасного соціуму; 

- дослідити вплив специфічних рис релігійності українців на характер 
конфесійних практик і становлення міжконфесійних стосунків в умовах 
постсекулярного соціуму; 

- з’ясувати особливості виникнення та самоврядні чинники формування, 
поширення та розвитку новітніх соціально-харитативних практик у релігійних 
громадах різних конфесій України; 

- виокремити ґенезу, ключові передумови та стратегічні напрями 
трансформації конфесійних практик на теренах релігійного ландшафту сучасної 
України; 

- здійснити опрацювання концептуальної регіонально-мережевої моделі 
міжконфесійної взаємодії суб’єктів релігійного життя, у межах якої дослідити 
характерні конфесійні особливості відтворення традиційних, а також стратегії 
формування й подальшого розвитку новітніх релігійно-конфесійних практик на 
Буковині. 

Об’єктом дослідження виступають конфесійні громади як соціальні 
суб’єкти формування та відтворення релігійного життя сучасного суспільства. 

Предметом дослідження є організаційно-інституційні засади 
трансформації конфесійних практик у сучасному українському соціумі. 

Методи дослідження. Методологічне забезпечення цього дослідження 
ґрунтувалось на використанні загальнонаукових методів пізнання соціальних 
явищ і процесів, а також соціологічних методів отримання та опрацювання 
емпіричних даних. Для вирішення поставлених завдань дисертаційної роботи 
застосовувались такі методи: порівняльно-історичний, термінологічного 
аналізу, індукції, дедукції, операціоналізації та інтерпретації понять - для 
узагальнення та розкриття наукових підходів соціології релігії щодо змісту, 
структури, місця й ролі конфесійних практик у формуванні та розвитку 
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релігійного життя сучасного суспільства; методи системного й структурно-
функціонального аналізу - для дослідження конфесійних практик як цілісної 
соціальної системи, в якій відбувається суперечливий процес формування та 
відтворення взаємодії функціональних елементів; методи синтезу, порівняння й 
типологізації - для розробки типологічної матриці конфесійних практик, а 
також класифікації принципів і соціальних механізмів їх формування, 
відтворення, перетворення та розвитку в умовах суспільних трансформацій; 
метод класифікації, нормативно-правовий метод - для вивчення впливу 
конфесійних практик на становлення та розвиток публічної сфери, а також 
упорядкування державно-конфесійних відносин в Україні); компаративний і 
статистичний методи - для аналізу складових і тенденцій розвитку релігійно-
мережевої структури сучасного українського суспільства; метод аналітичного 
огляду, метод багатовимірного аналізу - для визначення специфічних рис 
релігійності українців; критичний аналіз, соціокультурний і соціоструктурний 
методи, методи порівняння і синтезу - для виокремлення напрямів 
трансформації конфесійних практик на теренах релігійного ландшафту сучасної 
України; метод систематичного огляду, порівняльно-історичний метод - для 
дослідження характерних конфесійних особливостей традиційних і новітніх 
релігійно-конфесійних практик на Буковині. Що стосується соціологічних 
методів отримання та аналізу емпіричних даних, то серед них у роботі були 
використані такі методи, як аналіз документальних, зокрема статистичних і 
соціологічних, даних, спостереження, експертного та вибіркового опитування, 
компаративний аналіз різних новітніх форм і способів конфесійної поведінки та 
міжконфесійних відносин релігійних громад, які дали змогу виявити відмітні 
риси, місце і роль конфесійних практик як вирішального чинника відтворення 
релігійного життя в умовах сучасного українського суспільства.  

Теоретичною основою дослідження слугували фундаментальні 
положення загальної та галузевої соціології, а саме: соціології релігії, соціології 
культури, соціології організацій та управління, теорії соціальних змін, процесів 
та інститутів, теорії соціального, організаційного та соціально-культурного 
розвитку.   

Емпіричну базу дослідження становлять результати зарубіжних і 
вітчизняних соціологічних досліджень релігійного життя сучасного суспільства 
(зокрема, міжнародних: дослідження Pew Research Center, Програма 
міжнародного соціального дослідження, Європейське соціальне дослідження, 
Світове дослідження цінностей, Європейське дослідження цінностей; 
загальнонаціональних: Українського центру економічних та політичних 
досліджень імені О. Разумкова, Інституту соціології НАН України (моніторинг 
«Українське суспільство»), Київського міжнародного інституту соціології, 
Фонду «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва, Соціологічної групи 
«Рейтинг»; регіональних: низки соціологічних обстежень релігійного життя у 
Чернівецькій області, що проводилися під керівництвом автора у 2016 - 2020 
роках, наприклад, стандартизоване онлайн-опитування студентської молоді 
«Релігія в житті молоді» (n = 400); глибинне соціологічне інтерв’ю 
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представників духовенства «Конфесійні особливості релігійних практик» (n = 
27); фокусоване соціологічне інтерв’ю «Всі люди однаково важливі» (n = 8 ФГ); 
контент-аналіз інтернет-сайтів релігійних організацій України, а також дані 
державної та церковної статистики щодо кількісних показників релігійної 
мережі в Україні та на Буковині.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в соціологічній 
концептуалізації організаційного, інституційного та соціокультурного 
контексту трансформації конфесійних практик як вагомого символічно-
практичного компоненту релігійного життя сучасного українського соціуму. 
Найбільш важливі наукові результати запропонованої дисертантом 
соціологічної концепції організаційної та інституційної трансформації 
конфесійних практик у сучасному суспільстві, що характеризують наукову 
новизну дослідження, такі: 

вперше: 
- здійснено соціологічну експлікацію поняття конфесійних практик, які за 

своїм змістом, за визначенням дисертанта, є особливим різновидом релігійних 
практик як форм соціальної взаємодії суб’єктів релігійного життя задля 
реалізації своїх релігійних інтересів, якому притаманна свідома, добровільна та 
взаємоузгоджена за цілями, часом, місцем і ресурсами духовно-практична, 
соціально-гуманістична й моральна діяльність індивідів і соціальних груп у 
межах певної конфесійної громади з метою формування конфесійної свідомості 
та поведінки шляхом віросповідання та надання різноманітної соціальної 
допомоги потребуючим на основі своєрідних конфесійних цінностей, символів, 
традицій і вірувань, що дозволяє значно поглибити рівень соціологічного 
пізнання соціально-конфесійних явищ і процесів у релігійній сфері суспільного 
буття сучасного соціуму; 

- на основі соціологічної реконструкції витоків, змісту і характеру 
соціально-конфесійної взаємодії індивідів і соціальних груп визначено 
продуктивні вектори соціологічного аналізу феномену конфесійних практик на 
теоретичному та емпіричному рівнях, а саме: на макрорівні доцільно 
розглядати інституційну впорядкованість державно-конфесійних відносин у 
публічній сфері суспільства в цілому; на мезорівні – досліджувати соціальні 
механізми та соціокультурні особливості конфесійної взаємодії соціальних груп 
у межах регіональних спільнот; на мікрорівні – з’ясовувати специфіку новітніх 
форм організації конфесійних практик у рамках конкретних релігійних громад 
шляхом аналізу їх мережевої структури та соціального потенціалу локальних 
спільнот;  

- завдяки порівняльному аналізові розмаїття соціально-конфесійних явищ 
і процесів сформовано соціологічну типологічну матрицю конфесійних 
практик, притаманних сучасному соціуму, у межах якої останні 
ідентифікуються автором за різними ознаками, зокрема: за конфесійною 
визначеністю; за характером конфесійної поведінки та діяльності; за 
інституційною унормованістю; за типом соціальної суб’єктності; за рівнем 
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організаційної впорядкованості; за ступенем включеності до повсякденного 
буття; за соціальною орієнтацією (масштабом); за часовим модусом тощо; 

- визначено систему організаційно-методологічних принципів 
формування конфесійних практик у суспільстві, які поділяються автором на три 
групи: зовнішні (спричинені зовнішнім середовищем і формами впливу 
релігійних інститутів, установ і організацій на своїх прихильників і парафіян); 
внутрішні (зумовлені активністю прихильників і парафіян релігійних; конфесій 
як суб’єктів релігійного життя) та змішані або синтетичні форми (поєднують у 
собі обидві групи принципів);  

- з’ясовано, що інституційний соціальний механізм формування та 
відтворення конфесійних практик являє собою стійкі структури взаємодії 
суб’єктів релігійного життя соціуму з метою переводу символічних дій 
релігійних доктрин на особистий релігійний досвід задля реалізації власних 
релігійних потреб і збереження конфесійних релігійних традицій, що включає в 
себе: по-перше, індивідуальних і колективних суб’єктів конфесійних відносин; 
по-друге, різноманітні форми їхньої конфесійної взаємодії в межах певних видів 
і способів релігійної діяльності; по-третє, визначені моделі та засоби 
соціально-конфесійної поведінки, завдяки яким відбувається процес 
формування релігійно-конфесійного світогляду, що стає своєрідним пунктом 
перетину сакрального та соціального просторів індивідів і соціальних груп;   

удосконалено: 
- соціологічну класифікацію соціально-інституційних механізмів, 

спрямованих на формування та відтворення конфесійних практик у сучасному 
соціумі, яка, на відміну від попередніх досліджень, базується на таких 
критеріях: за походженням – стихійні (природні) та проєктивні (штучні) 
механізми; за належністю до внутрішнього або зовнішнього середовища 
релігійної конфесії – ендогенні (внутрішні) та екзогенні (зовнішні); за рівнем 
комплексності – сингулярні та комплексні соціальні механізми, що 
забезпечують не тільки формування, але й відтворення конфесійних практик 
релігійного життя індивідів і соціальних груп у сучасному суспільстві;  

- соціологічне розуміння пізнавальних можливостей наукових підходів 
щодо визначення умов формування й відтворення, а також особливостей і 
механізмів функціонування конфесійних практик у релігійних громадах 
сполучних конфесій, які, на відміну від попередніх досліджень, найбільш 
доцільно розглядати у межах системно-інтегративної парадигми, що дозволяє 
залучати до соціологічного аналізу як суб’єктивні, так і об’єктивні 
організаційно-інституційні чинники в межах нормативного поля релігійного 
буття суспільства, доповнюючи тим самим інституціональну соціально-
релігійну структуру сучасного соціуму; 

- сукупність головних соціально-історичних детермінант процесів 
становлення, функціонування та розвитку релігійно-конфесійних практик, 
серед яких, на відміну від попередніх досліджень, вирішальними 
детермінантами продукування та відтворення цих практик, на думку 
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дисертанта, є соціальні, соціокультурні, антропологічні, психологічні, 
гносеологічні;  

дістало подальшого розвитку: 
- соціологічне тлумачення ключових компонентів процесу секуляризації 

суспільної, групової та індивідуальної свідомості в українському соціумі, що, 
на відміну від попередніх досліджень, відбивають три взаємопов’язаних 
напрями: перший – характеризує кризові явища в таких структурних елементах 
традиційних релігійних конфесій, як релігійна свідомість, культова практика, 
конфесійні відносини, пов’язані з послабленням впливу релігійної ідеології; 
другий – зумовлений ствердженням у суспільній та індивідуальній свідомості 
елементів атеїстичного світогляду; третій – визначається зростанням 
релігійного та атеїстичного індиферентизму, суть якого полягає в байдужості 
до будь-яких орієнтацій стосовно релігії та атеїзму як таких; 

- соціологічне осмислення стану сучасної релігійної культури, що, на 
відміну від попередніх досліджень, передбачає не тільки перехід останньої до 
нових культурних зразків, символів і форм духовності та релігійності 
соціального буття як перехідної фази соціокультурних трансформацій 
соціально-конфесійної свідомості, а й підвищення значущості конфесійних 
практик і релігійної діяльності загалом в умовах глобального і конкурентного 
ринкового середовища; 

- соціологічне розуміння сукупності критеріїв релігійності індивідів і 
соціальних груп (що відображають стан їх свідомості, форму реалізації прав 
громадян сповідувати релігію та масові суспільні явища), які, на відміну від 
інших досліджень, являють собою багатовимірне утворення, що включає в себе 
три модуси існування (вербальний, емоційний, поведінковий), а також систему 
загальних ознак релігійності: 1) релігійної свідомості (показники – змісту й 
інтенсивності релігійної віри, ступеня релігійної поінформованості); 2) 
релігійної поведінки (показники – змісту й інтенсивності культової та 
позакультової поведінки); 3) конфесійної належності (показники – 
самодекларування і залученість у діяльність громади) і додаткових ознак 
релігійності: а) рівня вмотивованості релігійної поведінки; б) відповідність 
повсякденної поведінки релігійним цінностям і нормам; в) стану та характеру 
громадської думки стосовно соціальної ролі релігії в суспільстві. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 
використання для розширення понятійно-категоріального апарату соціології та 
вдосконалення практики державно-конфесійних відносин між державними 
органами, релігійними установами й організаціями різних конфесій, а також у 
процесі трансформації організаційних форм конфесійних практик на макро-, 
мезо- та мікрорівнях сучасного українського соціуму, що набуває особливого 
значення в контексті євроінтеграційних прагнень України. Основні положення 
та висновки дисертації не тільки розширюють соціологічні знання про 
передумови, принципи й механізми формування та відтворення конфесійних 
практик у перебігу трансформації організаційно-інституційних форм 
релігійного життя сучасного суспільства, але й стали своєрідною базою для 
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подальших наукових розвідок і вироблення відповідних заходів на 
загальнодержавному та регіональному рівнях із метою модернізації 
міжконфесійних відносин і запобігання виникненню міжконфесійних 
суперечностей і конфліктів. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використанні в 
навчально-виховному процесі вищої школи при розробленні навчальних планів 
і програм, а також при вдосконаленні навчально-методичних матеріалів у 
процесі викладання нормативних (обов’язкових) і спеціальних (вибіркових) 
курсів із соціально-гуманітарних дисциплін, зокрема таких, як 
«Релігієзнавство», «Світові релігії», «Антропологія релігії», «Філософія 
релігії», «Соціологія релігії», «Соціологія Церкви», «Соціальна психологія 
релігії», «Сучасні релігійні практики», «Соціально-релігійний менеджмент», 
«Державно-конфесійні відносини» тощо. Результати дисертаційного 
дослідження використані в навчальному процесі та при проведенні опитувань 
серед здобувачів Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (довідка № 02/17-458 від 18.02.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 
науковою працею. Систематизація теоретичних наукових положень та 
емпіричних даних, а також результатів і висновків, що містяться в дисертації, 
виконані здобувачем особисто. У дисертації викладено авторські теоретичні 
розробки й положення, спрямовані на розв’язання теоретико-методологічних і 
практичних проблем  трансформації конфесійних практик у сучасному 
українському соціумі. На запозичені ідеї й результати інших авторів є 
відповідні посилання. З наукових праць, опублікованих у співавторстві (№ 15, 
19), використано лише ті фрагменти, що безпосередньо належать авторові 
дисертації, а саме: аналіз даних та формулювання висновків. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційної 
роботи доповідались та обговорювались на таких міжнародних і всеукраїнських 
наукових конференціях: І Конгрес Соціологічної асоціації України (Харків, 
2009), Міжнародна науково-практична конференція «Держава і глобальні 
соціальні зміни: історія, теорія, ідеологія» (Київ, 2010), Всеукраїнська наукова 
конференція «Регіональний вимір міжконфесійних і державно-церковних 
відносин» (Хмельницький, 2011), Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції 
суспільства» (Чернівці, 2011), Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція «Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій» 
(Чернівці, 2012), Міжнародна наукова конференція «Гуманітарно-наукове 
знання: розмаїття парадигм» (Чернівці, 2013), ІІ Конгрес Соціологічної 
асоціації України «Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи» 
(Харків, 2013), Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Освіта і 
життєвий світ особистості: європейський досвід і українські реалії» (Чернівці, 
2015), Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство, держава і 
церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» (Хмельницький, 2016), 
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovačné výskum v oblasti 



11 
sociológie, psychológie a politológie» (Sládkovičovo, 2017), Міжнародна науково-
практична відеоконференція «Суспільні детермінанти взаємодій у 
міжконфесійному просторі України: теорія та практика (до 500-ліття 
Реформації)» (Чернівці, 2017), Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна 
напруженість» (Київ, 2017), Міжнародна науково-практична конференція 
«Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» 
(Хмельницький, 2018). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційного 
дослідження відображено автором у 38 наукових публікаціях, серед яких: 
1 одноосібна монографія (21,9 д. а.), 1 розділ у колективній монографії; 
13 статей у наукових фахових виданнях України; 6 статей у провідних наукових 
фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз 
даних; 2 статті в іноземних періодичних фахових виданнях; 2 статті в наукових 
соціологічних виданнях; 13 - в інших наукових виданнях, які засвідчують 
апробацію результатів дисертаційного дослідження.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку 
використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
506 сторінок, із яких 445 сторінок основного тексту. Список використаних 
джерел займає 33 сторінки та нараховує 376 найменувань, із яких 
68 іноземними мовами. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, з’ясовано зв’язок роботи з 

науковими програмами (планами й темами), сформульовано мету, завдання, 
об’єкт і предмет дослідження, зазначено методи дослідження, розкрито наукову 
новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію 
про особистий внесок здобувача, апробацію результатів і публікації автора, а 
також відображено загальну структуру і обсяг дисертації. 

 
У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення 

конфесійних практик у соціології» розглядаються наукові концепції та 
підходи, необхідні для аналізу релігійних і конфесійних практик, зокрема, 
досліджуються питання соціальної ролі релігії, релігійних і конфесійних 
практик у межах секуляризаційної парадигми, соціологічної теорії релігійної 
економіки й соціально-еволюційної концепції погодження конфесійних практик 
в умовах постсекулярності, здійснено соціологічну інтерпретацію поняття 
конфесійних практик, визначено їхні змістовні параметри.  

Аргументовано, що адекватне розуміння соціальної сутності релігії та 
релігійних (конфесійних) практик як суспільної форми об’єктивації релігійної 
свідомості індивідів і соціальних груп зумовило вивчення цього феномену із 
задіянням низки наукових концепцій і підходів, серед яких найбільш 
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продуктивними і доцільними, на наш погляд, слід вважати комплексні системні 
наукові підходи, а також секуляризаційну парадигму, теорію релігійної 
економіки, сучасну концепцію постсекулярності тощо. Вони дозволяють 
розглядати будь-яке релігійно-конфесійне явище як системно-соціальне 
утворення, головною функцією котрого є самоорганізація людей заради 
задоволення своїх релігійних потреб і реалізації релігійних інтересів. Зокрема, в 
дисертації розкриваються ключові теоретико-методологічні чинники 
секуляризаційної парадигми як однієї з провідних соціальних теорій вивчення 
релігії у соціології, згідно з якою поряд із традиційним трактуванням цього 
феномену (як процесу зниження ролі релігії в житті суспільства) виокремлені й 
інші значення секуляризації: по-перше, як інституційної диференціації 
(відокремлення) світських сфер суспільного буття (таких як держава, право, 
економіка, освіта, наука тощо) від релігійних інститутів; по-друге, як 
зменшення ролі традиційних релігійних вірувань і практик унаслідок 
глобальних економічних, політичних і соціокультурних змін; по-третє, як 
процес «приватизації» релігії, тобто витіснення останньої з публічного 
простору у сферу приватного життя індивідів і соціальних груп.  

Визначено, що при вимірюванні рівня релігійності певного соціуму 
найбільш доцільним чинником виступає встановлення тісних взаємозв’язків 
індивіда або групи людей з інституційними релігійними формами та 
конфесійними практиками. Адже процес секуляризації в його нинішньому 
контексті означає лише видозмінення способів відображення форм релігійного 
життя, коли на зміну віджилим релігійним формам і практикам приходять 
новітні, завдяки яким сучасна релігія продовжує своє існування в суспільстві в 
межах так званого релігійного плюралізму. Секуляризація в цій перспективі 
постає цілком очікуваним процесом, наслідком якого може стати навіть значне 
посилення впливу релігії на суспільство в її оновлених конфесійних формах і 
практиках. 

Поряд із цим у сучасній соціології релігії виявлено сталу тенденцію, яка 
полягає у своєрідному поверненні до стану невизначеності, постсекулярності, 
коли так звані «великі» теорії виявляються неспроможними підтримувати свої 
глобалістські претензії, а нове соціологічне теоретизування в контексті 
евристичних можливостей конструкту конфесійних практик констатує, радше, 
невизначеність як поточного, так і майбутнього стану розгляданого феномену. 
При цьому постсекулярність розглядається як стан, певна умова 
взаємовідносин релігії та суспільства, які виникають унаслідок різноманітних 
процесів, зокрема секуляризації і десекуляризації. Вочевидь обидва ці процеси 
передують постсекулярності, постають значною мірою її головною умовою. 
Утім аналіз показує, що жоден із наявних теоретичних підходів достеменно не 
пояснює ролі та значущості конфесійних практик у предметному полі 
соціології релігії та в перебігу розвитку релігійного життя соціуму як такого.  

На основі реконструкції понятійного апарату дослідження з’ясовано, що 
поняття «практики» та «соціальні практики» набули широкого вжитку та посіли 
чільне місце серед фундаментальних соціологічних категорій. У сучасній 
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соціології соціальні практики здебільшого трактуються як сукупність 
конкретних узвичаєних (рутинних) і повторюваних дій індивідів, соціальних 
груп, спільнот і організацій у реальному просторі та часі, що забезпечують 
стійке функціонування соціальних інститутів. Виходячи із цього, оточуюча 
людей соціальна (у тому числі й релігійна) реальність являє собою не що інше, 
як переплетення соціальних практик, яке дозволяє уявляти розгалужену 
соціальну картину суспільства в цілому. При цьому соціальні відносини (за 
П. Бурдьє), інтеріоризуючись у процесі функціонування практик, 
перетворюються на практичні схеми їх виробництва та продукування. Таким 
чином, соціальні практики як конкретні форми функціонування суспільних 
інститутів можуть змінюватися під впливом внутрішніх і зовнішніх умов, не 
зачіпаючи сутності останніх. І навпаки, трансформація соціальних інститутів 
неминуче супроводжується зміною або перетворенням соціальних практик, що 
виступає критерієм інституційних зрушень. 

Звідси випливає, що релігійні практики як різновид соціальних практик є 
сукупністю свідомих і цілеспрямованих дій, вчинків як окремих індивідів, так і 
соціальних груп, пов’язаних із віруванням та релігійним досвідом, іноді завдяки 
їхній взаємодії з релігійними інститутами. Релігійні практики, як свідчить 
аналіз, залучають людину не лише до надприродно-сакрального, але й до 
морально-духовного, що дає їй відчуття соціального включення та соціального 
визначення. Вони не тільки згуртовують людську спільноту, але й сприяють 
консолідації, підтримці ідентичності, тобто слугують тим бар’єром, який 
відділяє членів одної конфесійної спільноти від іншої. Отже, будь-яка релігійна 
практика (конфесійна зокрема) передбачає, як правило, єдність ментального, 
вольового та тілесного актів, що свідомо відтворюються їх учасниками. 

Зазначене створило умови для концептуалізації поняття конфесійних 
практик, сутність якого подається в дисертації у двох значеннях: у широкому – 
як соціальних дій, пов’язаних з релігійними віруваннями і досвідом, 
обумовлених чітким зв’язком з релігійними організаціями, що здійснюються 
відповідно до догматичних, ритуальних і моральних правил певної конфесії; та 
у вузькому – як різновиду соціально-релігійної взаємодії суб’єктів релігійного 
життя, тобто як своєрідної суспільної форми об’єктивації релігійної свідомості, 
спрямованої на формування почуттєвого сприйняття соціального буття та 
задоволення різноманітних релігійних інтересів і потреб індивідів і соціальних 
груп у межах особливої та взаємоузгодженої духовно-практичної та соціально-
моральної діяльності людей, добровільно об’єднаних у межах певного 
релігійного вчення в різноманітні конфесії чи конфесійні громади з метою 
здійснення віросповідання та надання соціальної й моральної підтримки 
шляхом використання конфесійних доктрин, цінностей, норм, символів, 
традицій і віри.  

Доведено, що в структурному контексті конфесійні практики - це складні 
соціальні утворення, в яких виокремлюється комплекс розумінь, адекватних 
відповідним cоціально-релігійним діям, визначена колекція сформованих норм 
і правил, які утворюють специфічну телеоафективну структуру, тобто 
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нормативну та ієрархічно впорядковану систему цілей, моделей поведінки, 
проєктів, завдань і емоційних станів, скріплених культовою та позакультовою 
діяльністю індивідів і соціальних груп із метою реалізації своїх релігійних 
інтересів і потреб. Що стосується виокремлення функціонального контексту 
конфесійних практик, то в дисертації доведено, що серед широкого розмаїття 
функціональних ролей, виконуваних цими релігійними утвореннями 
(наприклад, таких, як світоглядна, ідеологічна, компенсаторна, комунікативна, 
регулятивна тощо), найбільш значущими слід вважати такі функції, як 
самоврядна, сакральна, ціннісно-орієнтаційна та інтеграційна.  

 
У другому розділі «Конфесійні практики як предметне поле 

соціологічної рефлексії» з’ясовано структурно-функціональні чинники 
конфесійних практик як соціально-культурного явища, запропоновано 
типологічну матрицю конфесійних практик, виокремлено місце і роль останніх 
у предметному полі соціології релігії, а також у релігійному житті та 
публічному просторі суспільства. 

Встановлено, що релігійне (конфесійне) життя виникає, відтворюється та 
розвивається саме внаслідок безпосередніх соціальних залежностей між 
людьми, що створюють передумови для їхньої взаємодії. Відповідно, 
конфесійні відносини, що становлять ядро конфесійних практик, є не чим 
іншим, як взаємними залежностями між людьми, що реалізуються за 
допомогою взаємоспрямованих соціально-конфесійних дій, тобто взаємно 
усвідомлених конфесійних дій із взаємними орієнтаціями, а також із взаємними 
очікуваннями відповідної зворотної дії партнера по взаємодії. На відміну від 
конфесійної дії, яка завжди являє собою окремий, орієнтований на «іншого» 
соціальний акт, конфесійна взаємодія (взаємозв’язок) – це взаємоспрямований 
процес обміну конфесійними діями щонайменше між двома (та більше) 
індивідуальними та колективними суб’єктами релігійного життя, що 
передбачає зворотну реакцію з боку партнера.  

Результати аналізу дозволили з’ясувати, що основними елементами 
конфесійної взаємодії, як основи будь-яких конфесійних практик, незалежно 
від їх форми й типу виступають: 1) суб’єкти конфесійної взаємодії, незалежно 
від їх кількості; 2) предмет конфесійної взаємодії, тобто те, з приводу чого вона 
власне й відбувається; 3) механізми свідомого врегулювання конфесійних 
взаємовідносин, тобто так звані «правила гри», що базуються на принципах 
особистої доцільності взаємодії, взаємної ефективності інтеракцій, єдиного 
критерію обміну, диференційованості обміну та рівноваги в системі 
конфесійних взаємодій. Більше того, конфесійні практики як діяльний феномен 
релігійно-конфесійного життя сучасного соціуму являють собою своєрідну 
точку перетину доктринальної замкненості релігійних інститутів, установ та 
організацій незалежно від їх конфесійного спрямування, спонтанну реакцію 
буденної свідомості індивідів і соціальних груп на зміни умов соціального 
буття. Причому сама конфесійна практика постає безпосереднім результатом 
комунікативної взаємодії людини з трансцендентним, у перебігу якої 
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волевиявлення божественного стає критерієм поведінки останньої. Отже, 
комунікація індивідуальних і колективних суб’єктів зі сферою сакрального 
виступає квінтесенцією або ядром усякої конфесійної практики як такої, де 
головною відмітною рисою є приєднання індивідів до комплексу наявних знань 
про Бога. 

На основі соціологічного аналізу видового різноманіття наявних 
релігійних практик, притаманних сучасному суспільству, запропоновано 
авторську типологічну матрицю конфесійних практик як специфічних 
соціальних утворень, що відрізняються за різними класифікаційними ознаками, 
зокрема, а) за конфесією вони поділяються на православні, католицькі, 
протестантські тощо; б) за характером дій - на культові та позакультові; в) за 
внормованістю - на інституціоналізовані (регламентовані) та 
позаінституціоналізовані (подієво-ситуативні); г) за суб’єктністю - на 
колективні (загальні, групові) та індивідуальні (приватні); д) за організаційною 
впорядкованістю - на рутинні (звичні, традиційні) та інноваційні (нові); е) за 
включеністю в повсякденність - на ритуальні, доктринальні (містеріальні), 
ситуативні, індоктринаційні, місійні та досвідні; є) за соціальною орієнтацією 
(масштабом) – орієнтовані на суто сакральне (несоціальні практики), на все 
суспільство, на окремі інститути, на релігійну організацію, на окремих 
віруючих; ж) за часовим модусом - на практики життєвого, річного, тижневого і 
добового циклів.  

При цьому з’ясовано, що серед різноманіття наявних конфесійних практик 
найбільш широкого вжитку на теренах релігійного життя сучасного суспільства 
набули культові та позакультові конфесійні практики, які суттєво різняться між 
собою. Аналіз також показав, що позакультові конфесійні практики (на відміну 
від культових, які застосовують вертикальну форму комунікативної взаємодії) 
побудовані переважно на горизонтальних, здебільшого неформальних 
комунікаційних стосунках учасників конфесійної взаємодії та включають в себе 
місіонерську, благодійну та волонтерську діяльність, а також здійснення 
організаційно-управлінських функцій у системі релігійних установ та 
інституцій, викладання богословських дисциплін, пропаганду релігійних ідей і 
поглядів у засобах масової інформації тощо. Отже, конфесійні культові 
практики визначаються формальними доктринально-інституційними нормами 
та ієрархічною структурою, а позакультові практики, навпаки, - вільною, 
подієво-спонтанною формою впорядкованості конфесійної взаємодії, що не 
передбачає наслідування формально-релігійного авторитету. Більше того, 
культові конфесійні практики завжди отримують усталену письмову фіксацію 
через церковні інститути та організації, а позакультові практики 
стверджуються, як правило, через локальні традиції та приватні настанови, не 
маючи при цьому відповідної письмової фіксації та інституційної легітимації.  

Що стосується впливу релігійно-конфесійних практик на сферу 
публічного буття, то результати проведеного аналізу демонструють стійке 
зростання уваги до релігійного життя українського соціуму з боку органів 
державної влади, освітніх установ, політичних партій, військових об’єднань, 
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засобів масової інформації тощо. Проте цей факт майже не корелює з 
показниками релігійності українців, оскільки індивідуальні релігійні вірування, 
як засвідчує аналіз, знаходяться головно на мікрорелігійному рівні, на відміну 
від інституційних релігійних трендів, що діють на макро- і мезорівнях. Це 
вказує на «асиметричне» співіснування релігійних форм на різних рівнях, а їх 
зростання в публічній сфері залежить в основному від рівня секулярності 
індивідів. Поряд із цим показано, що належні державно-конфесійні відносини 
вкрай необхідні не тільки для подальшої розбудови демократичної, соціальної 
та правової держави, зобов’язаної забезпечити реалізацію права громадян на 
свободу совісті, але й для розвитку громадянського суспільства, оскільки 
релігійні організації, крім виконання притаманної їм місії, діють як його 
ключові духовно-виховні інститути, спрямовані на вдосконалення соціального 
життя індивідів і соціальних груп. 

 
У третьому розділі «Організаційно-інституційні трансформації 

конфесійних практик в українському соціумі» розкрито специфіку 
релігійно-мережевої структури українського суспільства, визначено 
організаційно-методологічні принципи конфесійних практик, з’ясовано 
сукупність механізмів відтворення й трансформації конфесійних практик, а 
також досліджено їх становлення як новітніх форм релігійності в сучасному 
суспільстві. 

Виявлено, що починаючи з кінця 1980-х років релігійно-мережева 
структура України відзначається стійкою динамікою свого розвитку, 
основними компонентами якої, відповідно до існуючого законодавства, є 
різноманітні соціально-релігійні утворення, що входять до різних конфесій, 
зокрема: релігійні громади та організації, релігійно-духовні управління, центри 
й монастирі, а також різного роду релігійні братства, місіонерські товариства 
(місії) та духовні навчальні заклади. При цьому з’ясовано, що релігійні громади 
є найбільш численними утвореннями, які складають 96% від усіх релігійних 
організацій України. Аналіз також показує, що за останні майже три 
десятиліття кількість релігійних організацій зросла втричі, а від початку 
релігійної лібералізації 1988 року, вона зросла майже в шість разів. Натомість 
від початку ХХІ століття динаміка розвитку релігійно-мережевої структури 
постійно уповільнюється (щорічно на 3-5 %), що вказує на поступове 
завершення процесу екстенсифікації релігійно-мережевої структури, яка 
демонструє інтенсивно-поміркований розвиток.  

Соціально-конфесійна структура сучасної України, як свідчить аналіз, 
поліконфесійна, на відміну від моноконфесійної структури багатьох країн 
Європи. Серед релігійних віросповідань ключові позиції належать 
християнським релігійним громадам, які становлять 97% від загальної 
кількості. Християнство в Україні розподілене на три основні конфесії: 
православ’я (53,8% релігійних організацій), протестантизм (28,9%), католицизм 
(14,3%). І хоча найбільш численною християнською конфесією в Україні є 
православ’я, воно не має єдиного інституційного оформлення та поділене на 
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ряд великих і невеликих церковних угруповань, які сповідують різні версії 
православного віровчення. Виявлено, що найбільш потужними церковними 
структурами є Українська православна церква (УПЦ) та Православна церква 
України (ПЦУ). Другу сходинку за кількістю організацій серед конфесійних 
віросповідань в Україні посідає протестантизм, який налічує понад 40 різних 
напрямів, серед яких найчисленніші організації баптистів, п’ятидесятників і 
адвентистів сьомого дня. Менші релігійні групи об’єднані в організації 
харизматичного типу та протестантського походження (наприклад, Свідки 
Єгови) тощо. Аналіз динаміки релігійно-мережевої структури вказує на 
переважну активність протестантських громад, особливо харизматичного 
спрямування, кількість яких за останні 20 років зросла майже втричі. Третю 
сходинку за кількістю організацій займають католицькі конфесії, найбільшими 
серед яких є: Українська греко-католицька церква (УГКЦ) та Римсько-
католицька церква в Україні (РКЦУ). Крім того, в Україні діють різні конфесії 
нехристиянського спрямування, що складають усього 3%, серед яких 
найбільшого поширення набули юдаїзм, іслам, буддизм, а також новітні 
релігійні структури.  

Центр релігійного життя перебуває нині в Західному та Північно-
Центральному регіонах країни, де зосереджено три чверті всієї мережі 
релігійних організацій країни. Останнім часом спостерігається тенденція до 
більш рівномірного поділу релігійної мережі шляхом поступового переміщення 
релігійного життя із західної до центральної частини країни. Насиченість 
релігійної мережі в західних регіонах країни дає підстави для ствердження, що 
тут створена оптимальна мережа релігійних організацій різних конфесій, 
спроможна задовольняти переважну кількість релігійних потреб своїх 
віруючих.  

З’ясовано, що формування, відтворення та трансформація конфесійних 
практик у сучасному суспільстві базується на сукупності відповідних 
організаційно-методологічних принципів, опрацьованих у межах 
дисертаційного дослідження та поділених на дві групи: загальні (або зовнішні) 
та специфічні (або внутрішні) принципи. Поряд із цим, визначені й інші 
організаційні принципи, які можуть бути залучені до процесу трансформації 
конфесійних практик. Поряд із цим, виявлена ключова роль соціальних 
механізмів у процесі формування, відтворення та трансформації конфесійних 
практик у сучасному українському соціумі, соціологічну класифікацію яких 
подано: за походженням вони є стихійними, або природними, і проєктивними, 
або штучними; за належністю – ендогенними, або внутрішніми, і екзогенними, 
або зовнішніми; за комплексним характером – сингулярними, або 
специфічними, і комплексними, або універсальними. 

Визначено, що конфесійні практики часто виступають новітніми формами 
релігійності та засобами впливу на становлення публічної сфери сучасного 
суспільства. Результати соціологічного опитування засвідчили, що релігійну 
віру декларує майже дві третини українців. Високі кількісні показники 
декларованої релігійності серед українців свідчать, на наш погляд, не стільки 
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про справжній рівень релігійності та посилення релігії в публічній і приватній 
сферах, скільки про конформізм більшості населення, зумовлений історичними 
трендами й невідповідністю між вербально декларованою релігійністю 
українців та їх реальною участю в різноманітних конфесійних практиках. 
Розподіл конфесійних преференцій щодо релігійності українців показує, що 
більшість (65%) громадян України сповідує православне віровчення. Водночас 
у західних регіонах країни 40% мешканців визнають себе греко-католиками (по 
країні до греко-католицизму відносить себе до 10 % населення). 
Протестантизм, який має другу за величиною релігійно-конфесійну мережу 
організацій, представлений невеликою кількістю вірян (до 5%). Привертає 
увагу і той факт, що в південно-східних регіонах країни значна частина 
громадян (близько 40%) не відносить себе до жодного релігійного 
віросповідання, тобто мова йде про позаконфесійну релігійність. 

 
У четвертому розділі «Соціологічні виміри становлення та розвитку 

конфесійних практик на Буковині» з’ясовано стан трансформації та 
перспективи розвитку конфесійних практик і релігійно-мережевої структури в 
регіоні, розкрито конфесійні особливості новітніх соціально-харитативних 
практик у контексті регіонального соціуму, а також здійснено обґрунтування 
концептуальної регіонально-мережевої моделі міжконфесійної взаємодії 
релігійних організацій.  

Результати проведеного аналізу показують, що в Чернівецькій області 
функціонує розгалужена релігійно-мережева структура, яка за показниками 
щільності релігійно-конфесійних громад посідає лідерські позиції в країні. 
Унікальними особливостями регіону є його етнічно-лінгвістична та історично-
територіальна специфіка, яка характеризується тим, що близько 20 % населення 
складають румуни і молдовани, а також і тим, що одна частина регіону входила 
до складу Австро-Угорської, а інша - до складу Російської імперії. Визначено, 
що релігійно-мережева структура та поліконфесійність релігійного життя 
Буковини майже повною мірою корелює із загальноукраїнськими даними. 
Домінуючі позиції в Чернівецькій області, як і в країні в цілому, займає 
православна конфесія, яка складається з двох організаційних структур – 
Української православної церкви і Православної церкви України, перша з яких 
за кількісними показниками втричі переважає другу. Пріоритетні позиції на 
Буковині посідають і протестантські конфесії, які ведуть потужну місіонерську 
і соціально-харитативну діяльність. Греко-католики використовують у роботі з 
прихожанами здебільшого національно-патріотичні ідеї та різноманітні 
соціальні заходи, а римсько-католицькі парафії орієнтовані головно на роботу з 
польською меншиною регіону. 

Водночас з’ясовано, що специфіка Буковини, з одного боку, 
характеризується високим рівнем релігійності, а з іншого - релігійною 
толерантністю, історично притаманною населенню регіону. Серед причин слід 
назвати: по-перше, належність до православ’я двох автохтонних етносів 
Буковини – українців і румунів (молдован); по-друге, історичне входження цих 
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етносів до складу Молдови і Румунії, де православ’я було елементом державної 
лояльності; по-третє, перебування в складі Австро-Угорської держави, що 
проводила віротерпиму правову політику, спрямовану на розвиток усіх 
релігійних конфесій; по-четверте, територіальну наближеність регіону до 
європейських країн, з одного боку, і відносно незначний термін перебування 
регіону в межах радянської атеїстичної держави, з іншого боку.  

Проведений аналіз також показує, що на сучасному етапі конфесійні 
позакультові практики в регіоні дедалі більше актуалізуються. При цьому 
формування нових позакультових практик пов’язане з інституційними змінами 
в самих релігійних організаціях. Унаслідок конфесійних практик соціального 
служіння спостерігається суттєве посилення ролі релігії загалом у публічній 
сфері. Якщо культові практики часто стають джерелом непоодиноких 
міжконфесійних суперечок, то позакультові конфесійні практики, особливо 
такі, як практики соціального служіння, виступають продуктивними засобами 
співпраці різних конфесій. Приміром, протягом тривалого періоду існує плідна 
співпраця представників різних конфесій. Соціально корисна діяльність 
конфесій регіону, як свідчить аналіз, вирізняється багатовекторністю та 
спрямована: по-перше, на розв’язання різноманітних соціальних проблем 
найбільш незахищених верств населення; по-друге, на надання допомоги 
проблемним групам - людям похилого віку, особам з обмеженими 
можливостями, ув’язненим, дітям-сиротам та іншим.  

З’ясовано, що левова частка конфесійних позакультових практик у регіоні 
орієнтована не лише на реалізацію релігійно-конфесійних цінностей, але й на 
формування громадянських моральних чеснот і преференцій світського 
характеру, особливо серед молоді, шляхом залучення останніх до організації 
різних форм дозвілля, проведення різних патріотичних, освітньо-виховних і 
спортивних заходів. Реалізація конфесійних позакультових практик соціального 
служіння сприяє підвищенню суспільного авторитету релігійних установ і 
громад, рейтинг довіри до яких з боку населення не опускається нижче 50 – 60 
% і суттєво перевищує рейтинги довіри громадян до парламенту, уряду, 
політичних партій і правоохоронних органів країни. 

Установлено, що новітні конфесійні соціально-харитативні практики, які 
набули останнім часом широкого вжитку в регіональному соціумі, є вагомим 
чинником не лише релігійного, але й соціального розвитку. Виявлено 
конфесійні особливості застосування цих практик у перебігу виконання 
функцій соціального служіння з боку різних конфесійних громад, а саме: 
1) протестантські громади виявляють більшу активність у питанні соціального 
служіння, ніж православні, оскільки соціальна діяльність у них рівнозначна 
богослужебній діяльності; 2) католицькі конфесії за рахунок потужної 
міжнародної підтримки (передусім фінансової) реалізують багато соціальних 
проєктів духовно-релігійного та освітньо-виховного характеру, спрямованих на 
надання реальної соціальної допомоги й активне залучення суміжних і 
сполучних релігійних організацій до благодійництва; 3) напрями соціального 
служіння різних конфесій залежать від локальних поточних проблем 
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регіонального соціуму: в одних випадках наголос соціального служіння 
робиться на роботі з дітьми та молоддю, а в інших - на роботі з переселенцями, 
інвалідами, нужденними тощо; 4) характер соціального служіння різних 
конфесій залежить також від їхньої соціальної спеціалізації, наприклад, 
християни віри євангельської зосереджені на наданні допомоги нарко- і 
алкозалежним громадянам, а також на роботі з клієнтами пенітенціарних 
закладів, адвентисти сьомого дня – на ствердженні здорового способу життя і 
на роботі з медичними закладами, євангельські християни-баптисти – на 
місіонерській діяльності та соціокультурній роботі. 

У сучасному суспільстві відбувається трансформація релігійних практик – 
посилення позаконфесійних практик порівняно з конфесійними, позакультових 
порівняно з культовими, позаінституціональних порівняно з регламентованими, 
індивідуальних порівняно з колективними, інноваційних порівняно зі 
звичними. Схожою рисою для новітніх практик виступає те, що вони 
переважно здійснюються поза церквою (як культовою будівлею). 
Результативність процесу організаційно-інституційної трансформації 
конфесійних практик істотно залежить від соціально-культурної спрямованості 
конфесійної діяльності. Варто зауважити, що ці трансформації трактуються 
контроверсійно. Одні вбачають в них ознаку секуляризації і послаблення 
релігії, а інші – ознаку трансформації релігії в нову, адекватну до сучасного 
суспільства форму, що в результаті призведе до посилення релігії. Загалом 
новітні практики більш характерні для віруючих, які проявляють свою 
активність як за межами культових будівель, так і за межами релігійних 
організацій.  

У дисертації в межах запропонованої концепції організаційно-
інституційної трансформації конфесійних практик, яка містить опрацьований 
понятійний апарат, відповідні організаційно-методологічні принципи, форми 
конфесійної взаємодії та соціальні механізми практичного відтворення 
конфесійної діяльності, здійснено обґрунтування регіонально-мережевої моделі 
міжконфесійної взаємодії релігійних організацій. Ця модель базується на 
концептуальному положенні, згідно з яким соціальні сукупності, що виникають 
на базі територіальних соціально-мережевих зв’язків, істотно активізують 
соціальні відносини у межах створюваних ними практично орієнтованих 
соціальних структур, що пов’язують між собою окремих індивідів і групи 
людей на основі взаємовідносин довіри в рамках обміну різноманітними 
предметами як матеріального, так і духовного характеру. 

Це повною мірою стосується й різноманітних соціальних практик 
релігійно-конфесійного спрямування, соціальний механізм формування та 
відтворення яких являє собою стійкі структури колективної взаємодії індивідів 
і соціальних груп із приводу виробництва, поділу, обміну та споживання 
матеріально-духовних релігійних благ і послуг, а також відповідні типи їхньої 
релігійно-конфесійної поведінки та діяльності. Зазначений механізм, як 
ключовий засіб формування, відтворення та перетворення конфесійних 
практик, включає в себе: індивідуальних і колективних суб’єктів релігійно-
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конфесійної діяльності; систему відповідних свідомих і цілеспрямованих 
відносин, зв’язків, дій і взаємодій у межах цієї діяльності; структурно і 
нормативно визначені моделі, способи і засоби релігійно-конфесійної 
поведінки та діяльності, завдяки яким відбувається процес виробництва 
матеріально-духовних релігійно-конфесійних благ і послуг у межах визначених 
соціально-культурних норм, релігійно-конфесійних цінностей.  

Причому цей механізм виступає одночасно своєрідним каркасом і 
концептуальним ядром пропонованої регіонально-мережевої моделі формування, 
відтворення та перетворення конфесійних практик, а також способів 
міжконфесійної взаємодії різних релігійних організацій в умовах українського 
соціуму, оскільки головним його інтегративним елементом виступає 
міжконфесійна взаємодія соціальних суб’єктів, до якої залучаються всі інші 
компоненти відповідної моделі, такі як стратегія розвитку культових, 
позакультових, інших конфесійних практик і способів взаємовигідної 
партнерської міжконфесійної взаємодії релігійних громад; мотиваційні чинники 
конфесійної та міжконфесійної поведінки учасників різних форм релігійних 
відносин; статуси, ролі та позиції суб’єктів соціально-конфесійної та 
міжконфесійної взаємодії; організаційні принципи формування, відтворення й 
перетворення релігійно-конфесійних практик; ціннісно-нормативна система 
формальних і неформальних конфесійних практик; інституційні та 
організаційно-управлінські засоби й інструменти впорядкування конфесійних 
практик різних релігійних напрямів і структурних форм, що виявляються у 
зовнішніх функціональних зв’язках із регіональною релігійною спільнотою по 
вертикалі, а також у внутрішніх структурно-функціональних взаємозв’язках по 
горизонталі між елементами самого механізму регіонально-мережевої моделі 
формування, відтворення та перетворення конфесійних практик і способів 
міжконфесійної взаємодії різних релігійних організацій в умовах регіонального 
соціуму. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У висновках дисертації представлено узагальненні результати теоретико-

прикладного соціологічного дослідження, що вказують на розв’язання важливої 
наукової проблеми, яка полягала в подоланні гносеологічної невідповідності 
між теоретичними підходами в соціології релігії щодо організаційно-
інституційної трансформації феномену конфесійних практик, які 
характеризуються теоретико-методологічною фрагментарністю та відсутністю 
системно-узагальненого бачення в аспекті їх взаємної логічної пов’язаності та 
взаємозумовленості, а з іншого боку, нагальною суспільною потребою у 
визначенні концептуального ресурсу конструкту конфесійних практик для 
пояснення останніх як соціальних форм релігійно-конфесійної взаємодії. 
Обґрунтована в межах дисертаційного дослідження соціологічна концепція 
трансформації організаційних та інституційних засад конфесійних практик у 
сучасному суспільстві дає, таким чином, підстави для таких висновків. 
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1. Адекватне розуміння сутності та змістовних особливостей релігійного 

життя суспільства як комплексу сакральних вірувань і практичних соціальних 
дій, завдяки яким люди намагаються осягнути соціальну реальність, що лежить 
поза межами їх буденного досвіду, сформоване в процесі тривалої 
концептуальної еволюції соціологічної думки. Це сприяло не тільки 
виокремленню соціально-історичних передумов, які детермінують виникнення, 
становлення та відтворення різноманітних релігійно-конфесійних практик, 
поведінкових стратегій і дій, але й використанню їхнього соціально-духовного 
ресурсу як ключового чинника функціонування релігійного буття індивідів і 
соціальних груп. 

Виходячи із цього, з’ясовано, що серед причин і передумов формування 
конфесійних практик вирішальними є: соціальні детермінанти, спричинені 
життєдіяльністю суспільства як цілісної системи, елементи якої знаходяться 
між собою в соціальних взаємозалежностях; соціокультурні детермінанти, 
пов’язані з виробництвом матеріальних і духовних цінностей, включених до 
соціально-прогресивної творчої діяльності людства в усіх сферах їхнього буття 
та пізнання; антропологічні детермінанти, зумовлені походженням та 
еволюцією людини як індивіда і як «сукупної людини», в якої виявляється 
крихкість буття, обмеженість існування, смертність, загроза упередженості 
тощо; психологічні детермінанти, які не тільки існують в індивідуальній та 
суспільній свідомості людей, але й відтворюють переживання обмеженості та 
залежності їхнього буття, а також гносеологічні детермінанти, що визначають 
адекватні форми і способи пізнавальної діяльності, сприяють виникненню 
релігійних уявлень, понять, ідей і міфів, завдяки яким відбувається орієнтація 
людей у світі та відображення дійсності в індивідуальній та колективній 
свідомості. 

2. Визначено, що конфесійні практики являють собою складні соціальні 
утворення, в яких виокремлюється комплекс розумінь, адекватних відповідним 
cоціально-релігійним діям, колекція сформованих норм і правил, що 
утворюють специфічну телеоафективну структуру, тобто визначену 
нормативну та ієрархічно впорядковану систему цілей, моделей поведінки, 
проєктів, завдань і емоційних станів, скріплених культовою та позакультовою 
добровільною діяльністю індивідів і соціальних груп із метою реалізації своїх 
релігійних інтересів і потреб.  

Поряд із цим, виявлено, що основу конфесійної практики становить 
особлива соціально-духовна сфера, у межах якої в символічній формі 
відбувається взаємодія сакрального і повсякденного простору людини. При 
цьому конфесійна практика як системно-діяльний феномен релігійно-
конфесійного життя сучасного соціуму виступає своєрідною точкою перетину 
доктринальної замкненості релігійних інститутів, установ і організацій 
незалежно від їх конфесійного спрямування, спонтанною реакцією буденної 
свідомості індивідів і соціальних груп на зміни умов соціального буття. 
Причому конфесійна практика є безпосереднім результатом комунікативної 
взаємодії людини з трансцендентним, у перебігу якої волевиявлення 
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божественного стає критерієм поведінки останньої. Отже, комунікація 
індивідуальних і колективних суб’єктів зі сферою сакрального виступає 
квінтесенцією або ядром усякої конфесійної практики як такої, де головною 
відмітною рисою є приєднання індивідів до комплексу наявних знань про Бога. 

3. Здійснено соціологічну експлікацію поняття «конфесійні практики», 
яке відбиває об’єктивний процес поглинання наукового пізнання, соціально- 
моральних і духовно-практичних дій соціуму та особистості людини як 
повноправних суб’єктів сучасного релігійного життя. Сутність авторського 
розуміння цього феномену подано у двох значеннях: у широкому – як соціальні 
дії, пов’язані з релігійними віруваннями і досвідом, обумовлені чітким зв’язком 
з релігійними організаціями, що здійснюються відповідно до догматичних, 
ритуальних і моральних правил певної конфесії; та у вузькому – як різновид 
соціально-релігійної взаємодії суб’єктів релігійного життя, тобто як своєрідної 
суспільної форми об’єктивації релігійної свідомості, спрямованої на 
формування почуттєвого сприйняття соціального буття та задоволення 
різноманітних релігійних інтересів і потреб індивідів і соціальних груп у межах 
особливої та взаємоузгодженої духовно-практичної та соціально-моральної 
діяльності людей, добровільно об’єднаних у межах певного релігійного вчення 
в різноманітні конфесії чи конфесійні громади (у християнстві виділяються, 
зокрема, такі конфесії, як католицизм, протестантизм і православ’я) з метою 
здійснення віросповідання та надання соціальної й моральної підтримки 
шляхом використання конфесійних доктрин, цінностей, норм, символів, 
традицій і віри. 

4. Виявлено велике різноманіття соціальних практик релігійного 
спрямування, соціологічна ідентифікація яких дозволила дисертанту не тільки 
сформувати типологічну матрицю конфесійних практик як специфічних 
соціальних утворень, але й розташувати їх за різними класифікаційними 
ознаками, зокрема: за конфесією вони поділяються на православні, католицькі, 
протестантські тощо; за характером дій - на культові та позакультові; за 
внормованістю - на інституціоналізовані (регламентовані) та 
позаінституціоналізовані (подієво-ситуативні); за суб’єктністю - на колективні 
(загальні, групові) та індивідуальні (приватні); за організаційною 
впорядкованістю - на рутинні (звичні, традиційні) та інноваційні (нові); за 
включеністю в повсякденність - на ритуальні, доктринальні (містеріальні), 
ситуативні, індоктринаційні, місійні та досвідні; за соціальною орієнтацією 
(масштабом) – орієнтовані на суто сакральне (несоціальні практики), на все 
суспільство, на окремі інститути, на релігійну організацію, на окремих 
віруючих; за часовим модусом - на практики життєвого, річного, тижневого і 
добового циклів. 

5. Результати проведеного аналізу дали змогу з’ясувати, що серед 
конфесійних практик найбільшого вжитку на теренах релігійного життя 
українського соціуму набули культові та позакультові конфесійні практики, які 
суттєво різняться між собою. Визначено, що в основі конфесійних культових 
практик лежить комплекс специфічних і спрямованих дій щодо організації та 
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відтворення релігійних культів, пов’язаних зі ставленням людини до 
надприродного, шляхом молитви, богослужіння, таїнства, жертвоприношення, 
різних обрядів, ритуалів, магічних дій тощо. Натомість позакультові конфесійні 
практики включають у себе місіонерську, благодійну та волонтерську 
діяльність, здійснення організаційно-управлінських функцій у системі 
релігійних установ та інституцій, викладання богословських дисциплін, 
пропаганду релігійних ідей і поглядів у засобах масової інформації тощо. 

6. Виявлено, що соціальну ефективність різних релігійно-конфесійних 
практик визначають контрольовані колективні дії соціальних суб’єктів, які 
базуються на таких чинниках, як наявність стратегічної мети, поділеної на 
систему тактичних і оперативних цілей; сформованість механізмів 
врегулювання формальних і неформальних стосунків у вертикальному та 
горизонтальному вимірах на основі певних норм, правил і процедур; 
технологічність та алгоритмічність спільних релігійно-конфесійних дій, що 
лежать в основі культових і позакультових доктрин та дій; зумовленість 
спільної контрольованої дії ступенем інтегрованості в них індивідуальних дій 
на основі певних мотиваційних механізмів, наприклад, примусу, вільного 
вибору, зацікавленості або інших важелів, що робить контрольований вплив на 
колективну конфесійну дію більш прогнозованим і скерованим на досягнення 
кінцевих результатів.  

7. Установлено, що процес організаційно-інституційної трансформації 
конфесійних практик у сучасному соціумі передбачає, насамперед, зміну або 
перетворення істотних властивостей останніх, що вимагає раціонального 
оновлення структурних форм внутрішнього каркасу даних практик стосовно 
ефективності виконання ними своїх функцій: по-перше, задоволення основних 
релігійних потреб певної конфесійної громади шляхом урегулювання 
конфесійної діяльності, а по-друге, заохочення очікуваної конфесійної 
поведінки та нейтралізацію неочікуваної за допомогою застосування 
відповідних санкцій. 

Водночас з’ясовано, що процес трансформації конфесійних практик 
відбувається за схемою, що є аналогічною процесу їхньої інституціоналізації, 
але, на відміну від останнього, процес трансформації забезпечує не створення, а 
перетворення організаційно-інституційних засад конфесійних практик. 
Причому перетворенню тут підлягають засадничі чинники конфесійних 
практик, такі як ступінь досяжності загальних цілей та можливість задоволення 
базових релігійних потреб, що визначається рівнем організованості спільних 
дій; рівень практичної спрямованості конфесійних норм, стандартів і ритуалів, 
які відтворюють систему статусно-рольової взаємодії членів конфесійної 
громади; доцільність конфесійних санкцій, спрямованих на підтримання 
нормативної конфесійної діяльності та поведінки членів конфесійної спільноти 
тощо. 

8. Визначено, що результативність процесу організаційно-інституційної 
трансформації конфесійних практик залежить від соціокультурної 
спрямованості конфесійної діяльності, яка забезпечує ідентичність, 
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солідарність, довіру та впорядкованість останньої в її розгортанні в просторі та 
часі. Причому впорядкованість конфесійно-практичної діяльності, як свідчить 
аналіз, утримується завдяки таким культурним універсаліям, як символи, 
ідеологія, міфи, норми, ритуали, мова тощо, які в сукупності утворюють і 
відтворюють зміст релігійно-конфесійної культури, головною функцією котрої 
виступає мобілізація релігійної свідомості членів конфесійної спільноти на 
досягнення загальних релігійно-конфесійних цілей. 

9. Шляхом осмислення феномену релігійної культури здійснено 
соціологічну реконструкцію її різновиду – конфесійної культури, основу якої 
становить система ціннісних преференцій і норм, що виступає еталоном і 
регулятором конфесійної поведінки та виконавцем ролі соціальної пам’яті в 
перебігу розвитку релігійного життя сучасного соціуму шляхом трансляції, 
добору, відбору і трансформації ціннісно-нормативних потреб конфесійних 
громад, орієнтуючи суб’єктів конфесійних практик на використання 
інноваційних форм релігійної активності. Це передбачає перехід до нових 
соціально-культурних зразків, символів і форм духовності та релігійності 
сучасного суспільного життя, що визначає перехідну фазу соціокультурних 
трансформацій конфесійної свідомості, спрямованих на підвищення духовності 
конфесійних практик і релігійної діяльності загалом в умовах конкурентного 
ринкового середовища. 

10. Доведено, що процеси формування, відтворення та трансформації 
конфесійних практик базуються на системі організаційно-методологічних 
принципів, опрацьованих у межах дисертаційного дослідження та поділених 
дисертантом на три групи: загальні (або зовнішні), специфічні (або внутрішні) 
та змішані (або синтетичні) принципи. До першої групи віднесені такі 
принципи, як соціальної спрямованості конфесійних практик; пріоритету 
конфесійної мети над засобами її досягнення; відповідності структури 
конфесійних практик обраній стратегії та зовнішньому середовищу; пріоритету 
структури конфесійної практики над її функціями; відповідності конфесійних 
цілей наявним ресурсам; оптимального поєднання конфесійних відносин 
централізації та децентралізації; відсутності системних протиріч між 
структурними елементами конфесійних практик. Другу групу становлять такі 
принципи, як поділу та кооперації конфесійної діяльності; плановості, 
системності й наступності конфесійних суб’єкт-об’єктних впливів; 
неперервності, ритмічності та здійсненності конфесійних дій; поєднання 
соціальних і конфесійних доктринальних засад; єдності систем оцінювання 
результатів конфесійних практик; індивідуальної відповідальності та 
солідарності учасників конфесіональної взаємодії; профілактичної 
спрямованості й соціальної субсидіарності конфесійних практик; 
запровадження соціального партнерства та соціальної сумісності учасників 
конфесійної діяльності; універсальності, допоміжності, клієнтоцентризму, 
патронатності конфесійних практик; інформаційної та технологічної 
забезпеченості конфесійної діяльності на основі регулярних зворотних зв’язків 
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між її учасниками. Що стосується третьої групи – змішаних принципів, то 
вони поєднують у собі принципи першої та другої груп. 

11. Виявлено ключову роль соціальних механізмів у процесі формування, 
відтворення та трансформації конфесійних практик у сучасному українському 
соціумі, соціологічну класифікацію яких подано в роботі, виходячи з 
визначених критеріїв: за походженням вони поділяються на стихійні (або 
природні) механізми (планетарні, кліматичні, ресурсні, ментальні) та 
проєктивні (або штучні) механізми (директивні, організаційно-управлінські, 
структурні, функціональні, ціннісно-орієнтаційні тощо); за належністю до 
середовища виділяються ендогенні, або внутрішні, механізми (організаційні, 
управлінські, соціокультурні, комунікативні, адаптивні, етичні, нормативні, 
когнітивної трансформації), психологічні (імпринтинг, екзистенціальний тиск, 
наслідування, ідентифікація, рефлексія), соціально-психологічні (традиційні, 
стилізовані, міжособистісні); екзогенні, або зовнішні, механізми (наприклад, 
інституційний, ресурсний, кліматичний, економічний, за допомогою яких 
зовнішнє оточення конфесійних практик вчиняє певний вплив на їх внутрішнє 
середовище); за рівнем комплексності виокремлюють сингулярні, або 
специфічні (зокрема, мотиваційні, соціокультурні, ціннісно-орієнтаційні, 
міжособисті тощо), та комплексні, або універсальні, механізми (наприклад, 
інституційні, політичні, нормативні, когнітивної трансформації та інші). 

12. Розкрито внутрішній устрій конфесійних взаємозв’язків як різновиду 
соціальних взаємодій індивідуальних і колективних суб’єктів релігійного життя 
в процесі реалізації ними релігійних потреб, життєвих цілей і настанов. При 
цьому наголошується, що релігійне (конфесійне) життя виникає, відтворюється 
та розвивається внаслідок безпосередніх залежностей між людьми, які 
створюють передумови для їхньої взаємодії. Відповідно, конфесійні 
взаємозв’язки, що становлять ядро конфесійних практик, є взаємними 
залежностями між людьми, які реалізуються за допомогою взаємоспрямованих 
соціально-конфесійних дій, тобто взаємно усвідомлених конфесійних дій з 
відповідними орієнтаціями одне на одного, а також із взаємним очікуванням 
відповідної зворотної дії з боку партнера по взаємодії. 

На відміну від конфесійної дії, яка є окремим актом, орієнтованим на 
«іншого», конфесійна взаємодія – це взаємоспрямований процес обміну 
конфесійними діями між двома й більше індивідуальними або колективними 
суб’єктами релігійного життя, що включає зворотну реакцію з боку партнера. 
При цьому з’ясовано, що основними елементами конфесійної взаємодії 
виступають: суб’єкти конфесійної взаємодії (взаємозв’язку), незалежно від 
їхньої кількості; предмет конфесійної взаємодії, тобто те, з приводу чого вона 
відбувається; механізми врегулювання конфесійних взаємовідносин, тобто 
певні «правила гри», що базуються на принципах особистої доцільності 
взаємодії, взаємної ефективності інтеракцій та єдиного критерію їх оцінки, 
диференційованості обміну й рівноваги в системі конфесійних взаємодій. 

13. З’ясовано, що відмітними рисами, які характеризують релігійність 
українців в умовах сучасного суспільства, є такі, як фрагментарність їх 
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релігійної свідомості, «приватизація» віри, що вказує на перманентну 
трансформацію конфесійних практик, оскільки релігійні символи виходять за 
межі церковних організацій як основного інституту трансляції останніх, а 
релігійні знання та досвід засвоюються в альтернативній формі через зростання 
авторитету неформальних релігійних форм і практик місіонерства, 
волонтерства й соціального служіння. Це свідчить про поширеність в Україні 
постсекулярних моделей релігійності, які отримали назву «віри без належності» 
або «належність без віри», коли індивіди вдаються до приватних релігійних 
практик або «доручають» справу їх здійснення представникам кліру. При цьому 
процес посилення позаконфесійних практик трактується здебільшого 
неоднозначно, оскільки одна група науковців вбачає в цьому ознаку 
секуляризації та подальшого послаблення ролі релігії, а інша –трансформаційні 
перетворення релігії в новітню, більш сучасну та адекватну суспільства форму, 
що в кінцевому рахунку сприятиме зміцненню її позицій у глобальному 
соціумі. 

14. Виокремлено конфесійні особливості структури релігійності 
сучасного українського соціуму, зумовлені, передусім, історичним минулим, 
національно-етнічним складом населення, ментальними особливостями, 
національними традиціями, способом господарювання, загальним культурно-
освітнім рівнем населення, суперечливістю політичних процесів, 
міждержавними відносинами, що відображають різноспрямованість їх впливу 
на формування конфесійних і міжконфесійних відносин. Водночас доведено, 
що регіональний релігійно-конфесійний простір характеризується великою 
різноманітністю релігійних установ, закладів і організацій (за показниками 
кількості і щільності), а також високим рівнем релігійності населення, що 
викликано сталістю та різноманітністю релігійно-традиційної культури регіону, 
його етнічною й лінгвістичною багатоманітністю (у Чернівецькій області, за 
даними перепису 2001 р., проживали представники 76 національностей та 
народностей, найбільшими з яких є українці, румуни й молдовани), що 
спричинює відсутність міжконфесійних конфліктів.  

15. Аргументовано, що в основі виникнення та поширення новітніх 
релігійно-конфесійних практик лежить, як правило, підвищена увага людей до 
неформальних як культових, так і позакультових форм та способів релігійності, 
викликаних такими чинниками, як вплив глобальних соціально-економічних і 
соціокультурних суспільних змін в умовах свободи, демократії та плюралізму 
ідей, доктрин і думок, що об’єктивно веде до інституційних змін у самих 
релігійних організаціях. Адже різноманітні новітні соціально-конфесійні 
практики стають вагомим чинником «виживання» релігійних організацій в 
умовах вільного ринку, що сприяє не тільки підвищенню рівня їх 
конкурентоспроможності за умов ринкової економіки, але й збільшенню 
чисельності їхніх послідовників. Аналіз також показує, що завдяки новітнім 
конфесійним практикам соціального служіння спостерігається помітне 
посилення ролі релігії в публічній сфері суспільного буття, що спричинює 
становлення різноманітних форм громадянського суспільства. Серед цих нових 
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релігійно-конфесійних форм заслуговують на особливу увагу, передусім, 
новітні соціально-харитативні практики, що набули істотного поширення на 
теренах України останнім часом, перетворившись тим самим не тільки на 
вагомий чинник розвитку релігійно-духовного та міжконфесійного життя 
сучасного соціуму, але й соціального розвитку останнього загалом. 

Таким чином, опрацювання теоретико-методологічних, організаційно-
інституційних і соціокультурних засад трансформації конфесійних практик у 
сучасному українському соціумі уможливлює формування концептуальної 
регіонально-мережевої моделі трансформації конфесійної взаємодії 
індивідуальних і колективних суб’єктів релігійного життя соціуму за умови 
використання засадничих чинників їхнього формального та неформального 
соціально-релігійного співбуття. Основу останнього складають процеси 
самореалізації та самоорганізації конфесійних спільнот, що побудовані на 
толерантній міжконфесійній взаємодії та взаємодопомозі, впровадження та 
реалізація котрих дозволяє вибудовувати адекватні механізми неформальних 
міжконфесійно-комунікативних практик як на рівні окремих регіонів, так і на 
рівні українського суспільства загалом. При цьому головними принципами 
неформальних взаємин індивідів і соціальних груп, як у перебігу внутрішньо-
конфесійних, так і міжконфесійних (зовнішніх) стосунків, слід вважати 
підтримання стратегічних напрямів розвитку гуманістичної спрямованості, 
духовності та моральності конфесійних практик різних релігійних спільнот, а 
також їх оперативну реакцію на дестабілізуючі впливи щодо деформації та 
нейтралізації духовно-моральних основ сучасного релігійного буття з боку 
зовнішнього оточення, побудову дієвих міжконфесійних взаємодій, що 
ґрунтуються на засадах взаємного співробітництва, спільного ухвалення 
ключових загальнорелігійних рішень та залежності спонукальних мотивів 
конфесійної діяльності від перспективних цілей розвитку релігійного життя та 
соціально-духовного розвою українського суспільства в цілому. 

Концептуальна регіонально-мережева модель міжконфесійної взаємодії 
індивідуальних і колективних суб’єктів релігійного життя соціуму на рівні 
регіонів і українського суспільства загалом дає змогу забезпечити: по-перше, 
вироблення загальної та регіональної стратегій розвитку та поширення 
духовних конфесійних практик різних релігійних спільнот, виходячи з 
конкретно-історичних умов, ресурсних можливостей, загальнонаціональних і 
регіональних соціокультурних й духовно-релігійних традицій, ментальних 
особливостей та ціннісних преференцій індивідів і соціальних груп, а по-друге, 
опрацювання ефективної системи реалізації стратегії розвитку конфесійних 
практик та міжконфесійної взаємодії різних релігійних спільнот на засадах 
партнерства, гуманізму й духовності, яка б передбачала формування спільних 
критеріїв оцінювання соціально-духовного рівня їхнього розвитку, виявлення 
проблем, суперечностей і конфліктних ситуацій, що виникають у перебігу 
міжконфесійної взаємодії індивідуальних і колективних суб’єктів релігійного 
життя в контексті задоволення ними своїх конфесійних інтересів і загальних 
релігійних потреб на загальносуспільному та регіональному рівнях. 
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У дисертації розв’язана важлива наукова проблема, що полягала в 

подоланні гносеологічної невідповідності між теоретичними підходами в 
соціології релігії щодо організаційно-інституційної трансформації феномену 
конфесійних практик, які характеризуються теоретико-методологічною 
фрагментарністю та відсутністю системно-узагальненого бачення в аспекті їх 
взаємної логічної пов’язаності та взаємозумовленості, а з іншого боку, 
нагальною суспільною потребою у визначенні концептуального ресурсу 
конструкту конфесійних практик для пояснення останніх як соціальних форм 
релігійно-конфесійної взаємодії. Здійснена експлікація поняття «конфесійні 
практики» та сформовано їх типологічну матрицю. Установлено, що процес 
організаційно-інституціональної трансформації конфесійних практик у 
сучасному соціумі передбачає зміну істотних якостей останніх. Визначено, що 
результативність процесу цієї трансформації істотно залежить від соціально-
культурної спрямованості конфесійної діяльності. Виокремлено конфесійні 
особливості релігійності регіонального буковинського соціуму. Визначено, що 
конфесійні соціально-харитативні практики є вагомим чинником не лише 
релігійного, але й суспільного розвитку. 

Ключові слова: релігія, релігійні практики, конфесія, конфесійні 
практики, церква, міжконфесійні відносини, державно-конфесійні відносини, 
постсекулярність, конфесійна культура, релігійна організація, релігійний 
інститут, релігійний плюралізм, релігійність.  
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В диссертации решена важная научная проблема, которая заключалась в 
преодолении гносеологического несоответствия между теоретическими 
подходами в социологии религии по организационно-институциональной 
трансформации феномена конфессиональных практик, которые 
характеризуются теоретико-методологической фрагментарностью и 
отсутствием системно-обобщенного видения в аспекте их взаимной логической 
связанности и взаимообусловленности, а с другой стороны, насущной 
общественной потребностью в определении концептуального ресурса 
конструкта конфессиональных практик для объяснения последних как 
социальных форм религиозно-конфессиональной взаимодействия. 
Осуществлена экспликация понятия «конфессиональные практики» и 
сформировано их типологическую матрицу. Установлено, что процесс 
организационно-институциональной трансформации конфессиональных 
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практик в современном социуме предполагает изменение существенных 
качеств последних. Определено, что результативность процесса этой 
трансформации существенно зависит от социально-культурной направленности 
конфессиональной деятельности. Выделены конфессиональные особенности 
религиозности регионального буковинского социума. Определено, что 
конфессиональные социально-харитативные практики является весомым 
фактором не только религиозного, но и общественного развития. 

Ключевые слова: религия, религиозные практики, конфессия, 
конфессиональные практики, церковь, межконфессиональные отношения, 
государственно-конфессиональные отношения, постсекулярнисть, 
конфессиональная культура, религиозная организация, религиозный институт, 
религиозный плюрализм, религиозность. 

 
 

ANNOTATION 
 

Yaremchuk S.S. Organizational and institutional transformations of 
confessional practices in modern Ukrainian society. Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 
sociological sciences on a specialty 22.00.04 - special and branch sociology. Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation reveals an important scientific problem, which was the need to 
overcome the epistemological discrepancy between the existing theoretical 
approaches of the sociology of religion to understand and interpret the phenomenon 
of confessional practices, which are characterized, on the one hand, theoretical and 
methodological fragmentation and lack of system-generalized connectivity and 
interdependence, and on the other hand, the urgent need to determine the conceptual 
resource of the construct of confessional practices to explain the organizational-
institutional and socio-cultural transformation of the latter as social forms of 
religious-confessional interaction. Socio-historical preconditions that determine the 
emergence, formation and reproduction of various religious and confessional 
practices are highlighted. It is determined that confessional practices are complex 
social formations, which distinguish a set of understandings adequate to the relevant 
socio-religious actions, a collection of established norms and rules that form a 
specific teleoffective structure.  

The concept of "confessional practices" is explicated, which reflects the 
objective process of absorption of scientific knowledge, spiritual and practical actions 
of the transitional society and human personality as full-fledged subjects of modern 
religious life. A typological matrix of confessional practices as distinctive social 
formations has been formed. It was found that among all the variety of available 
confessional practices, the most widely used in the religious life of the transitional 
society have acquired cultic and non-cultic confessional practices, which differ 
significantly from each other. It is established that the process of organizational and 
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institutional transformation of confessional practices in modern society involves first 
of all change or transformation of essential qualities and properties of the latter, 
which requires rational and scrupulous updating of structural forms of the internal 
framework of these practices. It is determined that the effectiveness of the process of 
organizational and institutional transformation of confessional practices significantly 
depends on the socio-cultural orientation of confessional activities, which provides 
identity, solidarity, trust and order of the latter in its development in space and time.  

On the basis of sociological understanding of the state of modern religious 
culture, a scientific reconstruction of its variety - confessional culture. It is proved 
that the formation, reproduction and transformation of confessional practices in 
modern society is based on a system of organizational and methodological principles. 
The key role of social mechanisms in the course of formation, reproduction and 
transformation of confessional practices in the modern Ukrainian society is revealed. 
It was found that the most distinctive features that characterize the religiosity of 
Ukrainians in a transitional society are such as the fragmentation of religious 
consciousness and the privatization of faith, which indicates the transformation of 
religious and religious practices.  

The confessional features of the structure of religiosity of the regional 
Bukovynian society, which are due to the historical past, national and ethnic 
composition of the population, established traditions, way of management, general 
cultural and educational level of the population, political processes, interstate 
relations, which reflects the complexity of interaction between interfaith. It is argued 
that the main trends in the emergence of new confessional practices are due to factors 
such as the impact of social change in conditions of freedom and pluralism and are 
based on institutional changes in the religious organizations themselves. It is 
determined that confessional social and charitable practices, revived in Ukraine since 
the late 1980s, are an important factor not only in religious but also in social 
development. 

Key words: religion, religious practices, confession, confessional practices, 
church, inter-confessional relations, state-confessional relations, post-secularity, 
confessional culture, religious organization, religious institute, religious pluralism, 
religiosity. 
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