
 

Серія візійних конференцій УКУ + НаУКМА 

(Життє)стійкість після перемоги:  
безпекові виміри суспільного життя українців 

 
Львів, 10 вересня 2022 р. 

 

Конференція «(Життє)стійкість після перемоги: безпекові виміри суспільного життя українців» є четвертою в спільній 
серії візійних форумів УКУ та НаУКМА для аналітичних спільнот, що мають на меті обговорити уроки теперішньої війни, 
окреслити перспективи суспільних, політичних, економічних і культурних змін та визначити ціннісні підвалини 
майбутнього оновлення країни. У центрі уваги цієї конференції будуть насамперед внутрішні проблеми й напруження 
в Україні, від вирішення яких залежить забезпечення мирного співжиття її громадян та взаємини із сусідами. Формат 
конференції передбачає не лише представлення окремих аспектів запропонованих тем запрошеними промовцями, 
але й обговорення кількох опублікованих документів, як “Ukraine NOW: візія майбутнього” 
(https://vision.nazk.gov.ua/suspilstvo) від команди НАЗК, «Україна після перемоги: Бачення України 2030» 
(https://ces.org.ua/ukraine-after-victory/) та інших. Підсумки тематичних обговорень, критичні зауваги та 
нові/додаткові пропозиції, які можуть бути враховані в розробці конкретних політик і законодавчих актів, будуть 
підбиті на заключній панельній дискусії за участю модераторів та всіх учасників конференції. 

 

Адреса: Центр Шептицького (конференційна зала), вул. Стрийська, 29a, м. Львів 
 

09:15 – 09:30  Відкриття 

09:30 – 11:00 I. Травми минулого і безпека майбутнього 
 

• Чому неосмислене та неподолане зло минулого впливає на наше майбутнє? 

• Як нам використати перемогу у війні проти росії  для остаточного розриву  з 
тоталітарним радянським досвідом? 

• Які нові травми, пов’язані із війною, потрібно буде нам долати? 

Промовці: 

❖ Наталія Шліхта, завідувачка кафедри історії НаУКМА 
❖ архиєп. Борис Ґудзяк, митрополит Філадельфійський УГКЦ, президент УКУ 
❖ Ігор Козловський, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН України 
❖ Олена Стяжкіна, старша наукова співробітниця відділу історії України другої половини 

ХХ ст. Інституту історії України НАН України  
❖ Роман Кечур, завідувач кафедри психології і психотерапії УКУ 
 

Модератори:  

    Володимир Турчиновський, декан факультету суспільних наук УКУ 

    Наталія Якимець, заступниця директора Міжнародного інституту етики та проблем 
сучасності УКУ 

11:00 – 11:30 Перерва на каву та спілкування 

11:30 – 13:00 II. Українська ідентичність: виміри життєстійкості 
 

• Як ми розуміємо «українськість» після лютого 2022? Які нові риси української 
ідентичності з’явилися, а які втратили своє значення за шість місяців війни? 

• Як зміцнити українську політичну націю на запоруку життєстійкості України?  

• Чи суспільна злагода в Україні може стати безпековою лабораторією світу? 

Промовці: 

❖ Оля Гнатюк, професорка кафедри історії НаУКМА 
❖ Тарас Возняк, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв ім. 

Бориса Возницького 
❖ Леонід Фінберг, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського 

єврейства НаУКМА  
❖ Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту 
❖ Ірина Іванчик, засновниця благодійного фонду «Повір у себе» 

https://vision.nazk.gov.ua/suspilstvo
https://ces.org.ua/ukraine-after-victory/


 

 

Модератори:  

    Олег Турій, проректор із зовнішніх зв’язків УКУ 

    Владислав Сасін, координатор проєкту «Застосування етичного інструменту у розробці 
публічних політик» Аналітичного центру УКУ  

13:00 – 14:00 Перерва на обід 

14:00 – 15:30 IІІ. Релігійний мир чи «війна цивілізацій» 
 

• Чи може  релігійна дипломатія допомогти Україні здобути перемогу? 

• Що робити з «русскім  міром в Україні» як квазірелігійною ідеологією?  

• Як забезпечити  міжконфесійну злагоду української нації та перетворити її на  гарантію 
миру? 

Промовці: 

❖ Мирослав Маринович, проректор з місії та призначення УКУ 
❖ Олена Богдан, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті 
❖ Віктор Єленський, головний науковий співробітник відділу політичної культури та 

ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України 
❖ Шейх Мурат Сулейманов, муфтій Духовного управління мусульман України «Умма»  
❖ о. Юрій Щурко, декан філософсько-богословського факультету УКУ 
 

Модератори:  

    о. Георгій Коваленко, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-
Премудрості 

    Анатолій Бабинський, співробітник Інституту Історії Церкви УКУ 

15:30 – 16:00 Перерва на каву та спілкування 

16:00 – 17:30 ІV. Фронтир і добросусідство 
 

• Як Україні виконувати свою роль фронтиру європейської цивілізації та водночас успішно 
модернізуватися? 

• Які «стіни» та «мости» треба будувати, щоб Україна могла гарантувати свою безпеку 
в умовах постійної військової загрози?  

• Як розвивати інфраструктуру солідарності та добросусідства в самій Україні та через 
українців у Європі? 

Промовці: 

❖ Данило Лубківський, дипломат, директор Київського Безпекового Форуму 
❖ Мирослав Чех, політик,  журналіст Gazeta Wyborcza та Еспресо TV  
❖ Орест Друль, головний редактор Інтернет-газети «Збруч» 
❖ Ірина Старовойт, доцентка кафедри культурології УКУ  
❖ Данило Судин, доцент кафедри соціології УКУ 
 

Модератори:  

    Оксана Кулаковська, директорка Київського центру УКУ 

    Ганна Гребеннікова, керівниця програми «Етичний підхід до публічних політик» 
Аналітичного центру УКУ 

17:30 – 17:45 Коротка перерва 

17:45 – 18:30 Підсумкова панель за участю модераторів тем  
 

 


