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Постановка проблеми та її актуальність. За даними Pew Forum із 2,2 млрд. християн у 

світі протестантів нараховується 37% (відповідно, католиків біля 50%, а православних – 

12%) [4]. Протестантизм не тільки упевнено займає за чисельністю друге місце серед 

основних груп християнства, випереджаючи православ’я більше, ніж у два рази, але й 

залишається стрімкою у своєму розвитку групою християнства. Кількість послідовників 

протестантизму зростає у більш, ніж у 3,5 рази швидше, аніж населення земної кулі [6]. Він 

постає динамічним чинником як глобальної політики і транснаціональних відносин, так і 

потужним фактором локального впливу. Будучи генетично пов’язаним з ідеєю 

персональної автономії та особистісного спасіння, протестантизм у його харизматичному 

прояві, акумулювавши духовно-раціоналістичні пошуки своїх попередників, утверджує 

себе на теренах України у прагненні силою віри досягнути економічного успіху та 

соціальних перетворень, а тому потребує постійного моніторингу і наукової рефлексії.  

Мета статті. Сучасний харизматичний рух – багатогранне явище, яке все більше 

привертає увагу суспільства. Відтак метою даної статті постає з’ясування ролі релігійного 

чинника у соціальних змінах міста, розглянутих у локальному вимірі, на прикладі 

діяльності церкви «Нове покоління» міста Першотравенська Дніпропетровської області. 

Завдання статті полягає у визначенні основних форм та особливостей соціально-

євангелізаційної діяльності церкви «Нове покоління», її динаміки й суголосності соціально-

політичним процесам, які розвиваються в країні й набувають особливого значення у 

локальному вимірі міста; виявленні специфіки соціальної позиції церкви та визначення її 

соціального потенціалу. 

Ступінь розробки проблеми. Здатність релігії впливати на соціокультурну підсистему 

суспільства досліджували у своїх працях такі вітчизняні вчені-дослідники, як Н.Дудар, 

В.Докаш, С.Здіорук, В.Титаренко, О.Спис, М.Паращевін, Л.Филипович, М.Черенков, 

Р.Соловій, Л.Шангіна та ін. Об’єктами їх аналізу поставали релігійні організації 

протестантського на неопротестантського напрямків, розглядалися головні тенденції 

розвитку цих церков та їх адаптація в українському суспільстві, досліджувався характер, 

напрями і динаміка соціально-політичних і соціокультурних змін у процесі трансформації 

українського суспільства тощо. 

Виклад матеріалу. На релігійній мапі України до протестантів себе відносять близько 

2,2% населення України [2, 13]. Незважаючи на невелику, на перший погляд, чисельну 

присутність в Україні, протестанти існують на цих теренах понад 100 років, пройшовши 

шлях становлення від церкви чи деномінації – до церкви. Церква як соціальний інститут 

зберігає в Україні суспільну довіру (наразі це становить 60%), незважаючи на військові дії 

на території країни та анексований Крим. Українське суспільство як і в попередні роки 

демонструє досить високий рівень релігійності і наразі становить 72% опитуваних [3, с. 13].  
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Важливим показником суспільного миру і злагоди в Україні залишається рівень 

релігійної толерантності. Він є досить високим і, у порівнянні з минулим 2017 роком, 

збільшив свої показники щодо, практично до усіх релігійних напрямків – православ’я, 

католицизму, греко-католицизму, іудаїзму, ісламу, харизматичних і євангельських церков 

тощо. Хоча, на жаль, ще залишається відносно висока частка тих, хто демонструє своє 

негативне ставлення до деяких релігій і релігійних течій (зокрема до харизматичних та 

євангельських церков, іудаїзму й ісламу) [3, с.13]. Причини такого стану справ можна 

вбачати у декількох площинах – починаючи від тих процесів, що мають місце в самих 

релігійних громадах і до впливу на формування громадської думки стосовно деяких 

релігійних організацій, з позицій ЗМІ, інтернет-ресурсів тощо, що часто носять 

упереджений, необ’єктивний, заангажований характер. 

Однак, на нашу думку, суспільна думка, хоча і повільно, але повертається у бік 

усвідомлення факту, що сучасні харизматичні та євангельські церкви постають 

невід’ємною складовою релігійної мережі в Україні. За даними Державного департаменту у 

справах релігії і національностей Міністерства культури України за 2017 їх нараховується 

1515 (у 2016 році - 1414). Серед них церкви «Нове покоління» нараховують – 63 (у 2016 

році – 60)
3
. Порівняльний аналіз динаміки змін конфесійної мережі України протягом 

останніх років дає підставу для висновку, що вона загалом уже склалася. Тепер зусилля 

релігійних громад направлені, в основному, на якісні зміни – організацію 

внутрішньоцерковного управління, побудову культових споруд, налагодження системи 

теологічної освіти, соціально-євангелізаційну діяльність тощо. Саме останній аспект 

діяльності харизматичних церков заслуговує на окремий аналіз, оскільки, з одного боку, 

така форма діяльності, спрямована на проблемні прошарки населення (алко-, 

наркозалежних тощо), здатна зменшувати напругу у суспільстві, а з іншого – 

неурегульованість механізмів державно-конфесійної взаємодії у цій сфері здатна й сама 

створювати певну напругу. Однак питання державно-конфесійних відносин і механізми їх 

регуляції не входять в коло дослідницьких завдань цієї статті. 

В Україні нині діють такі об'єднання церков харизматичного напряму та незалежні 

громади як: Церква Повного Євангелія, Церква Живого Бога, Джерело життя, Українська 

християнська євангельська Церква, Духовний центр «Нове покоління» християнських 

Церков України, Духовне управління Церков євангельських християн, Об'єднання 

незалежних харизматичних християнських церков України Повного Євангелія, ідейні 

програми яких, спрямовані, насамперед, на соціальну підсистему – служінню людині та 

суспільству. Як зазначає В.Титаренко: «Поява релігійних організацій харизматичного 

напряму об’єктивно зумовлена самим процесом харизматизму, одним із наслідків якого є 

посилення системних якостей релігії, поява власної форми опредмечування харизматичної 

релігійної діяльності й відносин у вигляді релігійних інститутів». [7, 270]. 

Важливе місце за своєю соціально-євангелізаційною діяльністю в Україні займає 

харизматична Церква «Нове Покоління», яка була заснована у 1994 році в м. 

Першотравенськ Дніпропетровської області. Це місто, за своєю чисельністю відноситься до 

категорії «малого» міста (відповідно до існуючої класифікації з некомфортними умовами 

проживання) і має свої, характерні для такого типу міст гострі соціальні проблеми. З 

моменту свого заснування церква була про суспільно орієнтована і діяла на підставі так 

званого соціального Євангелія, чи соціального євангелізму – релігійного соціально-

реформаторського руху США кінця XIX - початку XX ст. [5, 744], провідні ідеї якого 

полягають у прагненні до досягнення соціальної справедливості, втілення якої можливе за 

умови, що християни не повинні обмежувати прагнення отримати індивідуальне спасіння, 

сприяти побудові Царства Божого на землі, докладаючи зусилля у перетворенні суспільства 

на ґрунті любові одного до одного, що й було названо соціальним спасінням [11, с. 265].  

                                                
3
 Конфесійна мережа України 2017 року (на поч. 2018 року). Складено проф.Колодним А.М. на основі 

річної звітності Державного департаменту у справах релігії і національностей Міністерства культури України 

за 2017 рік, за підписом А.Юраша та І.Папаяні). 
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Саме така концепція стала наріжним каменем в діяльності Церкви «Нове Покоління», 

яка постійно звертається до найрізноманітніших сфер життєдіяльності людини. Досить 

показовим в цьому контексті постає результат інтерактивного опитування з теми: 

«Прогнозування релігійних процесів у сучасній Україні», здійснене Відділенням 

релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, за сприяння 

офіційного сайту об’єднання церков «Нове покоління» в Україні [7, с.179-181]. На 

запитання «Чи вважаєте Ви, що Ваша церква повинна більше зосередитися на соціальному 

служінні, а ніж на політичній діяльності», відповіли «Так» – 36% опитуваних респондентів і 

«Скоріше так» – 41% (відповідно, решта відповідей розташувалися за наступною шкалою: 

«Ні» – 11%, «Скоріше ні» – 13%,). Отже, у сукупності цей відсоток складає 77%. Навіть з 

урахуванням похибки такий показник засвідчує потенційно високу соціальну активність 

віруючих харизматичних церков. Ефективність такої соціальної включеності якраз і 

проявляється на місцевому рівні, зважаючи на те, що харизмати на релігійній мапі України 

розташовані більшою мірою локально.  

Церква «Нове покоління», опікуючись моральним станом людини, звертає увагу, в 

першу чергу, на ті соціальні проблеми міста Першотравенська, які пов’язані, як було 

зазначено вище, з наркоманією та алкоголізмом. Спираючись на своє розуміння Біблійного 

вчення, де Христос вчить, що головна причина будь-яких вад мирського життя – не 

матеріальна, а духовна, церква «Нове покоління» вбачає свою місію для міста у тому, щоб 

«кинути рятувальний канат тим, хто гине». У соціальній проекції розуміння добра для 

церкви «Нове покоління» – це вимога абсолютної відмови від алкоголю, тютюнопаління, 

азартних ігор та нездорового способу життя. Причому, важливим, на нашу думку, є той 

факт, що мова йде не лише про засудження девіантної поведінки осіб, спричиненої згубною 

залежністю, а й про надання практичної допомоги, спрямована на подолання причин такого 

соціального зла.  

З моменту свого заснування церква «Нове покоління» проводила низку заходів, 

спрямованих на практичну допомогу в роботі із алко- та наркозалежними людьми. Така 

ситуація потребувала створення та розбудов певної системи практичної допомоги та 

превентивної просвітницької роботи. Історія роботи з наркозалежними – ще не довга у 

своєму ретроспективному розрізі. Вона розпочалося, лише у 1996 році. Започаткування 

відбувалося в так званих домашніх групах, які є специфічною формою «служіння малих 

домашніх груп», характерних для цілої низки не тільки харизматичних, але й інших 

протестантських церков. Функціонування реабілітаційних центрів як складнішої форми 

соціальної роботи потребувало більшої організації та узгодження, а тому розгорнулося 

значно пізніше. На сьогодні в місті нараховується п’ять таких реабілітаційних центрів, де 

допомогу отримують не тільки мешканці міста й області, а й з усіх регіонів України. До 

моменту створення реабілітаційних центрів наркозалежна людина мала, умовно, два шляхи – 

потрапити до в’язниці чи позбутися своєї залежності та вилікуватися самостійно. Щодо 

останнього, то воно мало невтішні результати – 95% залежних поверталися до колишнього 

життя (або лише змінювали форму залежності – з нарко- на алко), а 5% наркозалежних 

мали проблеми психологічного ґатунку [9]. За статистичними даними наркологічного 

кабінету Першотравенської центральної міської лікарні, на обліку в період з 01.01.2010 до 

01.01.2016 року перебувало 165 осіб, а вже станом на квітень 2018 року – 77, з яких 53 

особи проходять терапію. Відповідним супутнім захворюванням для осіб, вражених 

наркоманією, залишався ВІЧ (у вищевказаний період на обліку в лікарні перебувало 180 

осіб хворих на ВІЧ та СНІД), а в квітні 2018 року – лише 42 особи. [9]. Звичайно, кореляція 

спрямованих дій державних установ і реабілітаційних центрів, створених на базі 

харизматичних церков, направлених на цю проблемну категорію громадян, ще потребує 

детальнішого висновку, але поза тим можна з впевненістю стверджувати про наявний 

позитивний вплив релігійного чинника у цій сфері. З позицій харизматичних церков, таким 

чином ведеться, «відновлення особистості на духовному рівні та її повернення до 

суспільства, як повноцінного члена» [7, с. 87].  
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Можна відзначити наявний вплив релігійного чинника не тільки на мікрорівні, тобто на 

рівні міста, але й на макрорівні – на рівні держави. За ініціативою народних депутатів 

України Г.Гопко та П.Унгуряна, які є мирянами церкви «Нове покоління», у Комітеті 

Верховної ради з питань міжнародних відносин відбулась зустріч з представниками 

директорів реабілітаційних центрів не тільки міста Першотравенськ, але й з інших областей 

України. На сьогоднішній день за посередництвом церкви «Нове покоління» 

(м.Першотравенськ) ініційовано створення понад 200 центрів реабілітації, які знаходяться у 

100 населених пунктах країни [1]. Як зазначив голова Департаменту протидії 

наркозлочинності Національної Поліції України А.Кіхтенко: «Ми заохочуємо відкриття та 

роботу таких реабілітаційних центрів, тому що це позитивно впливає на нашу роботу» [1]. 

Церква, оцінюючи соціально-етичні аспекти буття мешканців міста як на особистісному, так 

і на колективному рівні, має чітко окреслену позицію щодо інших аспектів буття людини. 

Незважаючи на відсутність концептуально розробленої соціальної доктрини, церква «Нове 

покоління» висловлює категоричний спротив штучному перериванню вагітності, а тому 

представники молодіжної організації «Міст» проводять активну роботу з пропаганди свідомого 

материнства, профілактику абортів та відмов матерів від новонароджених дітей. За 

статистичними даними Головного управління статистики в Дніпропетровській області станом 

на 1 грудня 2017 року місто Першотравенськ займає позиції лідера у народжуваності та має 

низький показник смертності [8]. Не заважаючи на принципову неможливість вивести цифрові 

показники впливу здійснюваної пропагандистської та просвітницької роботи з боку релігійних 

організацій, результативність такого впливу важко заперечити. 

Церква «Нове покоління» обстоює й свою позицію у розв’язанні проблем війни та миру 

та ініціює своїх віруючих до формування й висловлення своєї громадянської позиції. Такий 

стан справ став спонукою того, що 28 липня 2014 року, під час першої поїздки з 

гуманітарною допомогою в зону АТО створюється суспільна організація «1 Український 

батальйон військових капеланів», а вже в грудні 2014 року ця організація отримала 

офіційну реєстрацію. Мета діяльності – євангелізаційна практика в зоні проведення 

антитерористичної операції та надання гуманітарної та продовольчої допомоги. Капелани 

церкви мають відзнаку Президента України «За служіння Богу та Україні» [8].  

У політичній підсистемі міста церква базує свою діяльність на наступному вислові, 

взятому з одного протестантського видання: «Якби християни вільного світу не брали 

активної участі у суспільно-політичному житті своїх країн, то навряд чи Захід досягнув би 

сьогоднішнього прогресу... якщо, впливаючи на серця людей Словом Божим, обмежитися 

лише проповіддю і не взяти безпосередньої участі у розв’язанні нагальних проблем, які 

постали перед суспільством» [8, с. 86].  

Звертаючись до статистики інтерактивного опитування, про яке йшлося вище, зазначимо, що 

у площині політичних опитувань респонденти демонстрували високу активність і усвідомлення 

необхідності брати участь у цій сфері життя суспільства. Були дані наступні відповіді – на 

запитання: «Чи вважаєте Ви, що Ваша церква повинна брати активнішу участь у політичному 

житті суспільства?», 44% респондентів відповіли «Так» і «Скоріше так» (відповідно, «Ні» – 21%, 

«Скоріше ні» – 25%), а на запитання «Як ви ставитесь до участі ваших релігійних лідерів у 

політичних проектах/партіях та владі?», 60% респондентів відповіли «Підтримую» і «Скоріше 

підтримую» (відповідно, «Не підтримую» – 15%, «Скоріше не підтримую» – 25%) [7, с.179-181]. 

Така позиція має свій виражений практичний вияв на місцевому рівні. Так, в сьомому скликанні 

Першотравенської міської ради від церкви «Нове покоління» до депутатського корпусу увійшло 

чотири особи, що складає 10%, від загальної кількості депутатів. Обрані депутати є членами 

постійно діючих комісій з питань комунальної власності, економічного розвитку, правової 

політики, законності та правопорядку [4], тобто мають можливості реально вплинути на 

мікроклімат свого міста, покращуючи та вдосконалюючи його. 

Позитивне ставлення церкви до культурного життя міста сприяє проникненню деяких 

форм християнської культури у життя громади. Так, музична група «Ноїв Ковчег» 

систематично проводить музичні заходи у будинках для одиноких літніх людей, тюрмах та 
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колоніях. Прихильниками її музичної творчості стають не тільки члени церкви, а й звичайні 

громадяни, що певною мірою формує їх музично-естетичні смаки та уможливлює 

євангелізаційну діяльність церкви у музично-емоційному форматі.  

Значний влив на зміцнення харизматичної церкви відіграє зростання її пропагандистської та 

місіонерської активності. У період з 2012 до 2018 років церквою «Нове покоління» міста 

Першотравенська створено 95% від усіх зареєстрованих в Україні релігійних місій, діяльність 

яких спрямована на релігійне пробудження в країні, передусім серед молодого населення. Такий 

важливий внесок відзначається навіть представниками інших християнських напрямків. Зокрема, 

Поль Пупар – голова Папської ради в справах культури та голова Папської ради з міжрелігійного 

діалогу зазначав: «Міцна дисципліна, виразність релігійної домінанти у свідомості та поведінці 

більшості членів громад, що спричиняє їх винятково високу активність, робить протестантизм 

попри невелику питому вагу дуже помітним чинником релігійного життя України» [1]. З 

великою долею вірогідності цей вислів можна віднести й до соціально-євангелізаційної 

діяльності аналізованої нами харизматичної церкви. 

Програма соціального служіння для церкви «Нове покоління» – це, по-перше, 

підтвердження актуальності Лютерового вчення про «добрі діла», по-друге, надолуження і 

відновлення суспільно-етичного потенціалу. Центральне місце у програмі соціального 

служіння посідає філантропія – опікування дитячими будинками, лікарнями, будинками для 

літніх людей тощо. При церкві створена «Місія милосердя та благодійництва», члени якої, 

на добровільних засадах відвідують лікарню, дитячу школу-інтернат для дітей з 

особливими освітніми потребами, передають засоби особистої гігієни, дитячі речі та 

іграшки до педіатричного відділення. 

Окремий напрямок діяльності церкви складає робота у пенітенціарних закладах. У 

більшості колоній на території України працюють групи від Першотравенської церкви 

«Нове покоління» наразі охоплено 12 областей України в яких майже 50 пенітенціарних 

закладів. Значну увагу при цьому приділяємо, власне, євангелізації. Однак, така релігійна 

спрямованість не знижує суспільної та етичної значущості програми соціального служіння. 

Висновки. Вплив релігійного чинника на базову соціальну підсистему міста 

Першотравенська, опредмечений і досліджуваний через соціально-євангелізаційну 

діяльність харизматичної Церкви «Нове покоління», засвідчує усвідомлені зусилля церкви 

у диференціації та зміцненні цієї діяльності, що проявляється у наступному: 

– формуванні, під патронатом церкви мережі реабілітаційних центрів (як місцевого, так 
і всеукраїнського рівнів); 

– зростання впливу на політичну та державно-управлінську сфери міста шляхом участі 

в місцевих органах влади; 

– підвищені рівня соціально-євангелізаційного служіння у пенітенціарних та соціальних 

(сиротинцях, будинках для літніх людей) закладах тощо; 

– зміцнення тенденції розвитку професійної теологічної освіти віруючих (зокрема, 
через відкриття філіалу Євангельської теологічної семінарії м. Києва для здобуття 

першого рівня вищої освіти – «Бакалавр в області Біблії та теології»).  

Для віруючих харизматичної церкви «Нове покоління» релігійна практика є складовою 

суспільною: вона спрямована на популяризацію протестантизму (в його харизматичному 

трактуванні) суспільного життя не тільки Першотравенська, але й країни загалом. Позиція 

церкви ілюструє прагнення репрезентувати християнську віру представниками 

харизматичного напрямку через концепцію соціального Євангелія, що багато в чому 

пояснює сплеск активності харизматичного руху загалом, у порівнянні з аналогічною 

діяльністю інших християнських течій, котрі мають для цього в Україні більші можливості 

та певні історичні преференції.  
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Andrey Tishchenko  

Influence of religious factor on social change of the city (on the example of the influence of 

the activity of the church"New Generation", m. Pershotravensk Dnepropetrovsk region) 

 

The article analyzes the specificity and level of influence of the religious factor in the form of 

the social-evangelization activity of the charismatic Church "New Generation" in the key to the 

concept of the social gospel – the religious social and reform movement of the United States of 

America of the late XIX – early XX centuries on the basic social subsystem of the city of 

Pershotravensk, Dnipropetrovsk region. 

In the article collected and analyzed statistical data of the number of charismatic churches in 

the Ukrainian multi-confessional section and the attitude of citizens towards them. On the basis of 

analysis in the article it is stated the completion of intensive quantitative changes in charismatic 

churches and the intensification of extensive qualitative changes. They are implemented in the 

organization of intra-church management, the construction of religious buildings, the 

establishment of the system of theological education, social evangelization activities, etc. Also, the 

sociological data of the interactive poll was analyzed, which made it possible to draw conclusions 

http://catholicnews.org.ua/sogodni-u-sviti-prozhivaie-blizko-22-mlrd-hristiyan-polovina-z-nih-katoliki
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about the degree of activity of charismatics and their ability to influence the local socio-cultural 

environment and society as a whole. 

Key words: charismatic churches, religious tolerance, social gospel, socio-cultural subsystem 

of the city, social evangelization activity. 
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СХІДНІ КАТОЛИЦЬКІ ЦЕРКВИ ЗАХІДНО-СИРІЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ:  

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

 

Східні Католицькі Церкви є особливим напрямом християнства, який у минулому і 

сьогоденні презентує прагнення християн, які дотримуються східних літургійних обрядів та 

традиції східно-християнського благочестя, зберегти єдність Церкви. Церкви західно-

сирійської традиції відіграють особливу роль серед Східних Католицьких Церков, позаяк 

більшість християн, які є спадкоємцями антіохійської літургійної і еклезіальної традиції, є 

католиками та належать до Маронітської, Мелкітської і Сирійської Католицьких Церков, 

значно перевищуючи своєю кількістю віруючих Антіохійської Церкви, яка належить до Церков 

візантійської традиції, та Сиро-Яковитську Церкву, яка належить до Східних не-

ортодоксальних (не-халкедонських) Церков. Серед Східних Католицьких Церков тільки Церкви 

західно-сирійської традиції зуміли зберегти домінуюче становище на теренах свого 

поширення в мусульманському середовищі. Ще однією особливістю Східних Католицьких 

Церков західно-сирійської традиції є те, що вони виникали не внаслідок укладення акту унії з 

Апостольським Престолом, а шляхом ствердження відвічної єдності християнського світу і 

непричетності Антіохійської Церкви до Великої Схизми 1054 року. 

Ключові слова: Східні Католицькі Церкви, Маронітська Католицька Церква, Мелкітська 

Католицька Церква, Сирійська Католицька Церква, Сиро-Яковитська Церкви, католицизм, 

східне християнство 

 

Постановка проблеми. Християнство – найбільша релігія світу не тільки за кількістю 

послідовників, а й за напрямами, конфесіями і розгалуженнями. Ця релігія представлена як 

найбільшою монолітною релігійною організацією світу – Католицькою Церквою, так і 

різноманітними східними літургійними обрядами, а також численними протестантськими 

організаціями. Широка палітра християнського світу ознаменовується також складними 

історичними процесами, в яких відобразилися богословські, моральні та політичні баталії 

минулого і сучасності. Одним із напрямів найбільшої світової релігії є східне християнство, 

яке не є монолітним релігійним феноменом, а розділяється щонайменше на три вітки – 

Церкви візантійської традиції, Східні не-ортодоксальні (не-халкедонські) церкви та Східні 

Католицькі Церкви. Кожна з цих віток поділяється на різноманітні літургійні обряди і 

релігійні організації. Різноманіття Християнського Світу вимагає глибокого вивчення та 

комплексного сприйняття в контексті цілісності християнства. 

Одним із найдавніших культурних просторів поширення східного християнства є 

Близький Схід, в якому домінантним став західно-сирійський літургійний обряд. Цей обряд 

охоплює п'ять Церков, кожна з яких із незаперечним правом претендує на спадкоємство 

древнього Антіохійського Патріархату, який поряд із Римським та Олександрійським, є 

одним із найстарших репрезентантів християнської давнини. Серед п'яти Церков, які 

використовують у своїх богослужіннях західно-сирійський обряд, одна (Антіохійська 

Церква) належить до Церков візантійської традиції, одна (Сиро-Яковитська Церква) до 
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