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Тема (англ.)
Socio-political aspect of Ivan Prokhanov's theological ideas

Реферат (укр.)
Дисертація присвячена виявленню та критичному аналізу соціально-політичного аспекту богословських ідей Івана
Проханова. У дисертації вперше у вітчизняному богослов'ї реконструйовано цілісну систему соціально-політичного
богослов’я Івана Проханова. Виявлені особливості соціально-політичного богослов’я проповідника Проханова, яке стало
контекстуалізованою теорією докорінної модернізації традиційного суспільства. Це богослов’я може бути застосованим
до нових умов постмодернізму, що вимагають цілісної трансформації соціально-політичної активності українських
протестантів. Проаналізовані основні принципи соціально-політичної теології Івана Проханова, встановлено їх
відповідність біблійному світогляду, їх ефективність, у тому числі їх практичну значимість для сьогоднішньої місійної

роботи в умовах постхристиянського світу як загального контексту. Виявлено, що соціально-політична теологія Івана
Проханова була органічною частиною його проекту модернізації євангельського руху. Висновки та теоретичні положення,
отримані в результаті дослідницької роботи, сприяють більш глибокому розумінню процесів, які відбуваються в
українському євангельському русі та у його взаємодії із суспільством протягом історичних періодів модернізації та
постмодернізації.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to the identification and critical analysis of the socio-political aspect of Ivan Prokhanov's theological
ideas. In the dissertation, for the first time in domestic theology, the integral system of socio-political theology of Ivan
Prokhanov was reconstructed. The peculiarities of Ivan Prokhanov’s socio-political theology, which became a contextualized
theory of radical modernization of traditional society, are revealed. This theology can be applied to the new conditions of
postmodernism, which require a holistic transformation of the socio-political activity of Ukrainian Protestants. The basic
principles of Ivan Prokhanov's socio-political theology are analyzed, their correspondence to the biblical worldview, their
efficiency, including their practical significance for today's missionary work in the post-Christian world as a general context are
established. It was found that Ivan Prokhanov's socio-political theology was an organic part of his project to modernize the
evangelical movement. The conclusions and theoretical positions obtained as a result of the research work contribute to a
deeper understanding of the processes taking place in the Ukrainian evangelical movement and in its interaction with society
during the historical periods of modernization and postmodernization
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