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Щорічний міжнародний форум «Екуменічний соціальний тиждень» (ЕСТ) об’єднує 

ресурси громади, влади, ЗМІ, соціальних організацій, Церков, освітян та 

молодіжних організацій навколо вирішення актуальних проблем суспільства, 

ґрунтуючись на загальнолюдських цінностях, соціальному вченню Церкви та 

принципах сталого розвитку.

Організатори: 

Академічний партнер: Лювенський католицький університет KU Leuven

Партнери та експерти:

Інститут 
екуменічних 
студій УКУ

Український 
католицький 
університет

Фонд 
Конрада Аденауера 
в Україні

Львівська 
міська 
рада

Партнер Українського християнського академічного товариства (УХАТ):

Медіапартнери:

Асоціація випускників 
Українського католицького 
університету

Інститут релігії 
та суспільства УКУ

Львівська 
бізнес-школа УКУ

Міжнародна благодійна організація 
«Екологія–Право–Людина»

Управління екології та природних ресурсів 
Департаменту містобудування 
Львівської міської ради

Центр підтримки людей 
з особливими потребами 
«Емаус»

Всесвітній фонд 
природи в Україні

ГО «Центр екобогослов’я 
та сталого розвитку»

Релігійний 
інтернет-ресурс 

«Духовна велич Львова» 

н о в и н и з і л ь в о в а

LEOPOLIS.NEWS

Медіаресурс 
оперативних 

новин про Львів 
«Leopolis.News»

Аналітичне 
інтернет-видання 
Львова Zahid.net

Портал 
«ДивенСвіт» 

Сайт «Еспресо»  

Католицький 
суспільно-релігійний 

часопис CREDO

Інтернет-газета 
«Вголос» 

Афіша Львова 
«MoeMisto.ua» 

Медіа-хаб 
«Твоє місто»

 UA: Українське радіо

Радіо «Марія»

Радіо 
«Незалежність»

«Дуже Радіо»

«Воскресіння. 
Живе радіо»

Генеральний медіапартнер: Інтернет-портал «Релігійно-інформаційна служба України»

Laudato Si' Movement
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Мова: українська, англійська (синхронний переклад)

Будуючи краще майбутнє, щоб забезпечити сталий розвиток, який нікого не 

залишає позаду

Дафіна Ґерчева, постійна представниця Програми розвитку Організації 

Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні

Тім Б. Петерс, директор представництва Фонду Конрада Аденауера в 

Україні

Д-р Йоган Де Тавернір, проф. богословської етики та декан факультету 

богослов‘я і релігійних студій, Лювенський університет (KU Leuven)

Запитання-відповіді, дискусія

Д-р Богдан Прах, ректор Українського католицького університету

Цілі сталого розвитку, планетарні межі та спільне благо

Сесія Українського християнського академічного товариства 

(УХАТ) «Екуменізм мучеників: поціновуючи спільну історію 

мучеництва»  (частина 1)

Андрій Садовий, міський голова Львова

Міграція, інклюзивність та братерство: ідеї та ідеали для України 

Кардинал Майкл Черні, заступник секретаря відділу мігрантів та біженців 

Дикастерії Святого Престолу для сприяння цілісному розвитку людини, 

Ватикан

Партнер заходу: RENOVABIS

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Привітання від організаторів: 

Модератор: д-р Павло Смицнюк, директор Інституту екуменічних студій 

УКУ

Міжнародна конференція «Плекаючи спільне благо: разом до 

сталого розвитку суспільства»

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

15:00-15:10 

3

15:00-18:00 

5-6 жовтня, вівторок-середа

15:10-15:20 

15:20-15:50 

15:50-16:10 

16:10-16:30 

16:30 

10:00-12:00 

6 жовтня, середа

5 жовтня, вівторок
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Мартирія в ХХІ столітті

Дві основи екуменізму мучеників

д-р Антуан Аржаковський, співдиректор Департаменту політики та 

релігій Коледжу бернардинів у Парижі

Які проблеми у лісовій галузі ідентифікує громадськість і як їх вирішити?

Модератор: д-р Павло Смицнюк, директор Інституту екуменічних студій 

УКУ

Мучеництво: обітниця майбутнього, до якої прямуємо

Арх. Йов Ґеча, архиєпископ Вселенського патріархату, постійний 

представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді Церков і декан 

Інституту вищої освіти православної теології в Шамбезі, Швейцарія

д-р Джермано Марані ТІ, проф. Папського східного інституту, 

запрошений проф. Папського Григоріанського університету, проф. 

міжконфесійного богослов’я Папського латеранського університету, 

консультор і постулятор Конгрегації в справах святих

Петро Тестов, позаштатний радник міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України 

Лісова стратегія України – комплексний дороговказ для вирішення проблем 

у лісовому господарстві

Андрій Плига, керівник лісового напряму WWF Україна

Громадський контроль як інструмент виявлення лісових правопорушень та 

запобігання їм

Мати Марія Скобцова (1891-1945), революціонерка, яка стала святою 

мученицею

Модератор: Ольга Мелень-Забрамна, керівник юридичного відділу МБО 

«Екологія–Право–Людина»

Запитання-відповіді, дискусія

Партнер заходу: МБО «Екологія–Право–Людина»

Дідьє Ранс, диякон Української Греко-Католицької Церкви, історик, автор 

понад 30-ти книг на християнську тематику 

Мова: українська

Богдан Кученко, еколог,  МБО «Екологія–Право–Людина»

Круглий стіл: «Лісові ресурси: quo vadis,  Україно?»

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Анатолій Павелко, еколог і заступник директора ГО «Дунайсько-

Карпатська програма», Бюро екологічних розслідувань

Запитання-відповіді, дискусія

Ідентифікація та збереження пралісів: кому і для чого це потрібно?

11:00-11:20 

4

6 жовтня, середа

10:00-10:20 

10:20-10:40 

10:40-11:00 

11:00-13:00 

11.20

11:10-11:20 

11:20-11:40 

11:40-11:50 

11:50 

11:00-11:10 
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Дискусія «Зміна клімату та сталі міста: виклики, потреби та 

можливості»

Партнер заходу: Управління екології та природних ресурсів 

Департаменту містобудування Львівської міської ради                  

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Мова: українська

Модератор: Микола Рябика, еколог, виконавчий директор громадської 

організації «Плато»

Анатолій Смалійчук, канд. геогр. наук, доц. кафедри фізичної географії 

географічного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка

Екосистемна адаптація до зміни клімату: переосмислення ролі природи у 

міському просторі

Микола Рябика, еколог, виконавчий директор громадської організації 

«Плато»

Природоорієнтовані рішення як дієвий інструмент адаптації міського 

простору до наслідків кліматичної зміни

Олена Смалюх, т. в. о. начальника відділу метеопрогнозів Львівського 

регіонального центру з гідрометеорології

д-р Олег Турій, проректор із зовнішніх зв’язків, директор Інституту історії 

Церкви, завідувач кафедри церковної історії Українського католицького 

університету

Запитання-відповіді, дискусія

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Зміни клімату та погодні умови в місті

(частина 2) 

Мова: українська

Партнер заходу: RENOVABIS

Спільне свідчення віри українських християн в умовах радянських 

переслідувань

Модератор: д-р Андрій Смирнов, доцент кафедри історії Національного 

університету «Острозька академія»

Сесія Українського християнського академічного товариства 

(УХАТ) «Спільне свідчення під час радянського переслідування за 

віру: досвід православних, католиків та протестантів» 

5

6 жовтня, середа

14:00-15:30

14:00-14:15 

14:15-14:30 

14:30-14:45

14:45 

15:00-18:00 

15:00-15:20 
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Олександр Глаголєв (1872-1937) і Олександр Мень (1935-1990).  

Християнство знову починається?

д-р Іван Дацько, президент Інституту екуменічних студій Українського 

католицького університету

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Модератор: д-р Тарас Дзюбанський, директор Інституту релігії та 

суспільства УКУ

Раввин Олександр Духовний, головний рабин Києва і України громад 

прогресивного юдаїзму, духовний лідер Релігійного об’єднання громад 

прогресивного юдаїзму України

Імам Мурат Сулейманов, Ісламський культурний центр

Дмитро Горєвой, релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки 

д-р Константин Сігов, директор Центру європейських гуманітарних 

досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія» та 

Науково-видавничого об’єднання «Дух і Літера»

Партнер заходу: Інститут релігії та суспільства УКУ

д-р Михайло Черенков, проф. Українського католицького університету, 

віцепрезидент з питань стратегії Міжнародної християнської асоціації «Місії 

Євразія»

Мова: українська

Досвід спільного свідчення як прецедент християнської єдності

Дискусія «Точки перетину соціального вчення церкви, 

міжрелігійного діалогу та цілей сталого розвитку»

Запитання-відповіді, дискусія

Роман Назаренко, релігієзнавець, автор численних публікацій та лекцій 

пов’язаних з ісламом; міжрелігійним діалогом та питаннями примирення; 

докторант Богословського факультету Тільбурзького католицького 

університету

Андрій Костюк, директор Школи права УКУ, керівний партнер 

Адвокатського об’єднання «КПЛТ»

Олена Комісаренко, аспірантка Папського університету св. Томи 

Аквінського, Рим, Італія

Запитання-відповіді, дискусія

6

6-7 жовтня, середа-четвер

15:20-15:40 

15:40-16:00 

16:00-16:20 

16:20

7 жовтня, четвер

10:45-11:00 

10:00-10:15

10:00-12:00 

10:15-10:30

10:30-10:45

11:00-11:15 

11:30 

11:15-11:30 
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Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Наталія Смуток, співзасновниця  Інноваційного дитячого простору 

«СвітЛичка», директорка компанії «Матаі-Україна»

Блакитний каркас Львова

Збереження біорізноманіття та екосистемні послуги водойм урбанізованих 

та природних територій

Модераторка: Галина Мікітчак, головна спеціалістка відділу захисту 

довкілля Управління екології та природних ресурсів міста 

Роксоляна Вороновська, CEO LvBS Consulting, керівниця Центрів 

сімейного бізнесу та бізнес-дизайну LvBS, депутатка Львівської обласної 

ради

Ірина Фіщук, керівниця ГО «Дорога смаку Прикарпаття», підприємиця

Дискусія «Збереження водних екосистем та екосистем суші»

Модератор: Ростислав Пендюк, голова Патріаршої комісії у справах 

молоді, заступник голови Душпастирської ради УГКЦ

Дискусія «Андрей Шептицький – промовтер сталого розвитку»

Партнер заходу: Управління екології та природних ресурсів 

Департаменту містобудування Львівської міської ради   

Партнер заходу: Львівська бізнес-школа УКУ

Мова: українська

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Мова: українська

Остап Решетило, канд. біол. наук, ст. наук. співр., доц. кафедри зоології 

Львівського національного університету імені Івана Франка

Теоретичні засади збереження біорізноманіття в контексті охорони 

природи екосистем

Олександра Сладкова, начальник управління екології та природних 

ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради

Тарас Микітчак, канд. біол. наук., заступник директора Інституту екології 

Карпат Національної академії наук України

Запитання-відповіді, дискусія

Дискусія «Сталий розвиток: відповідальність бізнесу»

Партнер заходу: Львівська бізнес-школа УКУ

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Мова: українська

Модератор: Дмитро Шеренговський, проректор з академічних питань 

УКУ

7

7 жовтня, четвер

10:30-12:30 

12:30-14:30 

12:30-12:45 

12:45-13:00 

13:00-13:15 

13:15 

14:00-16:00 
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Галина Янишівська, директорка з маркетингу та продажів LvBS

Христина Шабат, співзасновниця «Пташеня. Дитячий простір», керівниця 

Центру гідності дитини

Людмила Крижановська, керівниця напряму фандрейзингу та імпакт-

інвестицій «Промприлад.Реновація»

Дискусія «European Green Deal та Україна: можливості та 

виклики»

Інна Мєтєлєва, ексзаступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства, віцепрезидентка Української асоціації фінтех та 

інноваційних компаній, керівниця проєктного офісу «Агрополітичний діалог 

«Аграрна рада»»

Надія Давиденко, проф., завідувач кафедри фінансів, д-р екон. наук, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Модератор: д-р Зіновій Свереда, експерт Української кооперативної 

федерації

д-р Вінченцо Палумбо, президент Консорціуму міжнародних компаній 

COINS (Консорціум з розвитку та інтернаціоналізації компаній), бізнес-

економіст у галузі міжнародної економіки та інновацій, викладач 

Неаполітанського університету, Італія

Христина Касьянова, очільниця робочої групи з питань енергетики та 

енергетичного переходу Німецько-української промислово-торговельної 

палати (AHK Ukraine), Родина Енерджі Груп

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Мова: українська, англійська (синхронний переклад)

Оксана Гунда, віцепрезидентка Асоціації «Ділові жінки України»

Лариса Старікова, керівниця «Аграрний союз України»

Ірина Карпінська, Християнсько-демократичний союз

д-р Ольга Ходаківська, Інститут аграрної економіки, Продовольча та 

сільськогосподарська організація ООН

Олександра Гуменна, в.о. президента НаУКМА, канд. екон. наук, доц. 

кафедри маркетингу та управління бізнесом

Партнер заходу: RENOVABIS

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Сесія Українського християнського академічного товариства 

(УХАТ) «Екуменізм праведності на захист справедливості, прав 

людини, свободи та довкілля» (частина 3) 

Модератор: Тарас Курилець, відповідальний секретар УХАТ

Мова: українська, англійська (синхронний переклад)
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7 жовтня, четвер

16:30-18:30

16:00-19:00 
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Дитрих Бонгеффер і Андре Трокме: святість та практики ненасильства у 

контексті знелюднення

д-р Адам Селігман, проф. релігії, науковий співробітник Інституту 

культури, релігії та світових справ Бостонського університету

Праведність і закон

д-р Роман Соловій, канд. теол. наук, керівник Східноєвропейського 

інституту теології, проф. теології та релігієзнавства Національного 

педагогічного університету імені М. Драгоманова

д-р Михайло Димид, проф. кафедри пасторального богослов’я 

філософсько-богословського факультету УКУ

Мартирія як спільне свідчення правді під час Революції Гідності

д-р Олег Кіндій, доц. кафедри богослов’я, голова громадської організації 

«Центр екобогослов’я  та сталого розвитку»

Екологічна етика Франциска Асизького: Боже творіння як  середовище 

турботи

Запитання-відповіді, дискусія

Міжнародний семінар «Сталий розвиток в екуменічній 

перспективі»
Партнер заходу: Лювенський католицький університет, Бельгія (KU Leuven)

д-р Віорель Коман, ст. наук. співр. факультету богослов‘я і релігійних 

студій, Лювенський католицький університет

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

 

Процвітання людини як стосункове благо: католицька перспектива

Мова: українська та англійська (синхронний переклад)

д-р Еллен Ван Стіхел, проф. кафедри християнської соціальної та 

політичної етики факультету богослов’я і релігійних студій, Лювенський 

католицький університет

Сталий розвиток з перспективи православного богослов’я творіння

д-р Олег Кіндій, доц. кафедри богослов'я УКУ, голова громадської 

організації «Центр екобогослов’я та сталого розвитку»

Модератори: Христина Михалюк, докторантка факультету богослов’я і 

релігійних студій, Лювенський католицький університет, о. д-р Олег Кіндій, 

доц. кафедри богослов’я УКУ, голова громадської організації «Центр 

екобогослов’я та сталого розвитку»

Участь релігійних організацій у реалізації та просуванні цілей сталого 

розвитку: досвід України
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7-8 жовтня, четвер-п’ятниця

16:00-16:20 

16:20-16:40 

16:40-17:00 

17:00-17:20 

17:20

8 жовтня, п’ятниця

10:00-13:30 

10:25-10:40 

10:10-10:25 

10:40-10:55 
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11:30-11:50

8 жовтня, п’ятниця

Партнер заходу: Laudato Si' Movement 

Мова: українська

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Як фінансові ринки можуть негативно вплинути на інтегральний людський 

розвиток?

Перерва

Як на небі, так і на землі: богословська концепція βασιλεία�як модель для 

ліберальної демократії

Релігійні підходи до цілей сталого розвитку в епоху культурних воєн: інсайти 

православного богослов’я

Іван Прунак, магістр богослов’я, УКУ; магістрант факультету богослов’я і 

релігійних студій, Лювенський католицький університет

Запитання-відповіді

д-р Стевен ван ден Хьовел, директор Інституту лідерства і соціальної 

етики (ILSE), протестантський богословський факультет (ETF)

Екологічна криза та християнська чеснота надії

Олег Мельниченко, магістр богослов’я, УКУ, докторант факультету 

богослов’я і релігійних студій, Лювенський католицький університет

д-р Павло Смицнюк, директор Інституту екуменічних студій УКУ

Запитання-відповіді, дискусія

Дискусія  «Відновлення екосистем та біорізноманіття як 

основний пріоритет десятиліття: актуальні кроки та потреби 

людства»
Партнер заходу: Laudato Si' Movement 

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Мова: українська, англійська (синхронний переклад)

Модераторка: д-р Світлана Романко, менеджерка кампаній проти 

викопного палива, Laudato Si’ Movement

Керолайн Кіурі, Laudato Si' Movement,  Кенія

Катерина Полянська, екологиня, МБО «Екологія–Право–Людина»

Наталія Субботіна, магістерка права, провідна спеціалістка сектору з 

питань доброчесності та запобігання корупції департаменту «Адміністрація 

міського голови» Львівської міської ради

Тарас Ямелинець, провідний експерт WWF-Україна, координатор 

проєкту «Відкриті кордони для дикої фауни у Карпатах»

Дискусія «Глобальні виклики у завершенні ери викопного 

палива - чи можливо це та як швидко?»

11:10-11:30 

11:50-12:05 

12:05-12:20 

10:55-11:10 

12:20-12:35 

12:35 

14:00-16:00 

16:30-18:30 
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CEDAR: Communities Engaging with Difference and Religion

д-р Скот Сіансіоло, капелан, пасторальний директор та співзасновник 

«Агапе Міністріз», США 

д-р Аксель Льєжуа, професор факультету богослов’я і релігійних студій, 

Лювенський католицький університет, Бельгія 

Модераторка: Юлія Мельник (Пашковська), представниця секретаріату 

Climate Action Network EECCA, лауреатка премії «Світло справедливості» 

2019 року

Світлана Романко, менеджерка кампаній проти викопного палива, Laudato 

Si’ Movement

Застереження щодо значення неповносправності

Мова: українська, англійська (синхронний переклад), а також 

сурдопереклад

д-р Мартіна Вук, член Швейцарської національної наукової фундації, 

Міждисциплінарний інститут етики та прав людини, Фрібурзький 

університет, Швейцарія

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Анна Нагірна, фандрайзер, Центр «Емаус»

Констянтин Криницький, керівник відділу енергетики ГО «Екодія»

Мова: українська, англійська (синхронний переклад)

Запитання-відповіді, дискусія

Повернення до джерел нашої людяності через вразливість та перебування з 

іншим

Ольга Бойко, експертка ГО «Екодія», координаторка мережі Climate Action 

Network у регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії

Відкрита лекція д-ра Адама Селігмана, проф. релігії, наук. співр. 

Інституту культури, релігії та світових справ Бостонського університету

Дискусія «Прийняти інакшість осіб з особливими потребами: на 

шляху до перетворення суспільства» 

Місце проведення: Zoom, трансляція на YouTube, Facebook 

Модераторка: Ольга Михайлишин, заступниця керівника Центру «Емаус»

Дружні стосунки з особами з розумовою неповносправністю: поза 

милосердям та інклюзією

Партнер заходу: Центр підтримки людей з особливими потребами «Емаус»

Одному з моїх братів найменших...  (Мт. 25, 40) 

д-р Тереза Сіансіоло,  керівник клінічної програми «Агапе Міністріз», 

запрошена викладачка програм підвищення кваліфікації, США 
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8-9 жовтня, п’ятниця-субота

18:00-19:00 

10:55-11:10 

10:00-12:00 

10:10-10:25 

10:40-10:55 

11:10 

10:25-10:40 

9 жовтня, субота



www.esweek.org.ua

Контакти:

irakit@ucu.edu.ua

Ірина Кітура, координаторка проєкту

https://www.facebook.com/esweekucu

https://www.youtube.com 

Institute of Ecumenical Studies channel


