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1
Подібні томоси надавалися і раніше. В ХХ столітті були надані наступні томоси про 

автокефалію:

Див.: Що таке томос і автокефалія – пояснюємо популярно /Радіо Свобода 

( ).https://www.radiosvoboda.org/a/29697267.html

1998 рік – Вселенський патріарх Варфоломій видав томос про автокефалію Православної церкви 

Чеських земель і Словаччини.

1924 рік – патріарх Константинопольський Григорій VII підписав томос про надання автокефалії 

Польській православній церкві. Після Другої світової війни, коли СРСР привів до влади в Польщі 

комуністів, ППЦ «добровільно» відмовилася від томосу з Константинополя і попросилася до РПЦ, 

яка відразу ж надала їй томос уже від свого імені. Московського томосу, у свою чергу, не визнає 

Константинополь, але завдяки томосові 1924 р.  ППЦ залишається канонічною;

1937 рік – була визнана автокефалія Албанської православної церкви;

3
Ми не брали до уваги протестантські конфесії, оскільки отримання Томосу ПЦУ не вплинуло 

істотним чином на їхнє внутрішнє життя і на їхні відносини з іншими конфесіями.
4
10 тез для ПЦУ: віряни опублікували пропозиції до плану дій нової помісної Церкви / РІСУ 

( ).https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/ocu/74547/

1945 рік – Болгарська православна церква отримала томос, яким була, за різними оцінками 

історичних подій, уже втретє чи вчетверте визнана автокефалія цієї церкви;

2
Олександр (Драбинко), митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський. Українська 

Церква: шлях до автокефалії. До дискусій навколо канонічного статусу, богослужбової мови та історії 

Української Церкви. К.: Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира, ДУХ І ЛІТЕРА, сс. 

268-552.

Вступ

У січні 2019 року Православній Церкві України з рук Константинопольського патріарха 
1

Варфоломія  було надано Томос про автокефалію . У зв'язку з цим змінилося і пере-

форматувалося конфесійне тло України. Наспіла потреба проаналізувати нову ситуацію, 

зокрема потенційні виклики, які вона несе з собою, але також – і це, мабуть, ще важливіше - 

перспективи, що можуть відкритися у царині міжконфесійних стосунків як на місцевому 

рівні, так і на міжнародному церковному полі.

Змагання за здобуття автокефального статусу для Православної Церкви України не є 
2

предметом недавньої історії, ці змагання тривали кілька століть . 

Передовсім ми проаналізували конфесійне тло України до і після Томосу у світлі 

соціологічних даних, зокрема ситуацію з православними конфесіями; показали динаміку 

переходів парафій під юрисдикцію Православної Церкви України (ПЦУ). Далі розглянули 

відносини між українськими конфесіями у зв'язку з новими обставинами та перспективи 
3

розвитку цих відносин . І нарешті, спробували спрогнозувати, як конфесійні зміни в 

Україні відіб'ються на міжнародному рівні: як відбуватиметься процес визнання 

автокефалії, які виникнуть у зв'язку з цим конфлікти у міжправославному середовищі. 

Наступна частина присвячена перспективам, що їх відкриває нова конфесійна ситуація. 
4

За основу для цього аналізу ми взяли «10 тез для Православної Церкви України» .

2

 
У зв’язку з наданням Томосу про Автокефалію. У січні 2019 року Православній Церкві України у 

січні 2019 року, Константи-нопольським Патріархом Варфоломієм було надано
Томос про Автокефалію 1 . У зв’язку з цим змінилося і пере-форматувалося конфесійне тло 

зазнало значних змін перефор-матування, тому ми вирішили розглянути України. Наспіла 
потреба проаналізувати нову ситуа-цію, яка склалася, через призму того, які зокрема потенційні 
виклики, які вона несе з со-бою, але водночас, наш первинний інтерес полягав у тому, які нові також 
– і це, мабуть, ще важли-віше перспективи, що мо-жуть відкритися у царині міжконфе-сійних 
стосунків як на місце-вому рівні, так і уна міжнародному церко-вному полі.

Вступ

Для того, щоб показати, що змаганняЗмагання за здобуття автокефального статусу для 
Православної Церкви України не є предметом недавньої історії, але плодом багатосотлітніх

1. Контекст подій

Якщо говорити проНайновіші українські змагання за автокефалію і Новітній час, то в Україні 
вони пов’язані з відро-дженням УАПЦ, яке почалося на 4-мучетвертому році Горба-човської 
перестройки, коли львівський священик протоієрей Володимир Ярема 19 серпня 1989 р. 
проголосив відродження УАПЦ в Україні і перейшов у юрисдикцію митрополита Мстислава 
Скрипника � першоієрарха УАПЦ в діаспорі, який був висвячений на єпикопа в Андріївській 
церкві Києва в травні 1942 р. Помісний собор УАПЦ 5-�6 червня 1990 р. обрав ми-трополита 
Мстислава Скрипника першим Патріархом патріар-хом Київським та всієї України. Розпочалася 
розбудова струк-тур УАПЦ в Україні. 

змагань за цей статус, ми підготували коротку Історичну довідку, котраці змагання тривали 
кілька століть. Історична до-відка, поміщена в Додатку, подає головні історичні прецеденти у 
намаганні здобути церковну самостійність 2 . Зважаючи на об’єм матеріалу і на те, що для багатьох 
читачів ці події є відо-мими, ми помістили цю частину у Додаток.

25 червня 1992 р. кілька архієреївархиєреїв УАПЦ об’єдналися ізз митрополитом Філаретом (Денисенком), 

Київському митрополитові Епіфанію Пат-ріаршого і Синодального Томосу про авто-кефалію 

1Приклади надання подібних Томосів:
1923 рік – патріарх Константинопольський Мелетій IV видав томос про автономію Естонської православної
церкви.
1924 рік – патріарх Константинопольський Григорій VII підписав томос про надання автокефалії Польській 

православній церкві. Після Другої світової, коли СРСР привів до влади в Польщі комуністів, ППЦ 
«добровільно» відмовилася від томосу з Константинополя іпопросилася до РПЦ – яка відразу ж надала їй 
томос уже від свого імені. Московського томосу, у свою чергу, не визнає Констан-тинополь, але завдяки 
томосові 1924 року ППЦ залишається канонічною.

1994 рік – патріарх Московський Алексій II видав томос про надання автономії Молдовській православній 
церкві (яка залишилася частиною Москов-ського патріархату).

1998 рік – Вселенський патріарх Варфоло-мій видав томос про автокефалію Право-славної церкви Чеських 
земель і Словач-чини.

Що таке томос і автокефалія – пояснюємо популярно // Радіо Свобода
(https://www.radiosvoboda.org/a/29697267.html)

1945 рік – Болгарська православна церква отримала томос, яким була, за різними оцінками історичних 
подій,уже втретє чи вчетверте визнана автокефf-лія цієї церкви.

1937 рік – була визнана автокефалія Алба-нської православної церкви.

2 Минулорічне проголошення незалеж-ності Православної Церкви України і вру-чення новообраному



3

5
Патріарх Мстислав не визнав створення без його благословення нової конфесії і продовжував 

діяти від імені позбавленої державної реєстрації УАПЦ. Після смерті патріарха Мстислава 7 

вересня 1993 р. Помісний собор УАПЦ 11 червня 1993 р. обрав наступного патріарха УАПЦ – 

єпископа Січеславського і Переяславського Димитрія (в миру - Володимир Ярема), а новостворена 

УПЦ КП обрала своїм патріархом митрополита Володимира (в миру – Василь Романюк), після 

смерті якого у 1995 р. на Всеукраїнському помісному соборі патріархом Київським і всієї Руси-

України було обрано митрополита Філарета.

7
Церковна автономія - це відносна самостійність православних церков у справах внутрішнього 

управління і становить перший ступінь незалежності церкви (наступний - повна автокефалія). - 

Див.: А. М. Киридон.  Автономія церковна // Велика українська енциклопедія 

( ).https://vue.gov.ua/Автономія_церковна

6
Повний титул звучить як «Його Божественна Всесвятість Архієпископ Константинополя - 

Нового Риму і Вселенський Патріарх (грец. Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Αρχιεπίσκοπος 

Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης)».

8
Ярослав Коцюба. Автокефалія: чого очікувати після її отримання (дослідження) / Главком 

(https://glavcom.ua/publications/avtokefaliya-chogo-ochikuvati-pislya-jiji-otrimannya-

doslidzhennya-516523.html).
9
Варфоломій мав намір надати Томос Україні ще 10 років тому – Ющенко / Українська правда 

( ).www.pravda.com.ua/news/2018/11/16/7198452/

1.1. Невдала спроба об'єднання автокефальних юрисдикцій 2008 року

25 червня 1992 р. кілька архиєреїв УАПЦ об'єдналися з митрополитом Філаретом 

(Денисенком) (та єпископом Яковом (Панчуком)), якому московський патріарх Алексій ІІ 

заборонив служіння і відсторонив від керування УПЦ (МП).  Тож замість двох православних 
5

юрисдикцій в Україні з'явилося три: УАПЦ, УПЦ і новостворена УПЦ КП . Відтоді було 

кілька спроб поєднання двох автокефальних юрисдикцій, однак всі вони закінчувалися 

невдачами.

6
У 2008 році Константинопольський патріарх   запропонував прийняти під свій омофор 

7 8
на правах автономії  усіх православних українців , об'єднаних у  Київську митрополію, з 

метою надання їй автокефалії у майбутньому. Віктор Ющенко, тодішній президент 

України, стверджує, що Вселенський патріарх Варфоломій був готовий надати Томос про 

автокефалію Українській Православній Церкві і навіть було погоджено розпочати 
9

розробку «дорожньої карти» .  

Найновіші українські змагання за автокефалію пов'язані з відродженням УАПЦ, які 

почалися на четвертому році горбачовської перестройки, коли львівський священик, 

протоієрей Володимир Ярема, 19 серпня 1989 р. проголосив відродження УАПЦ в Україні і 

перейшов у юрисдикцію митрополита Мстислава Скрипника - першоієрарха УАПЦ в 

діаспорі, який був висвячений на єпископа в Андріївській церкві Києва в травні 1942 р. 

Помісний собор УАПЦ 5-6 червня 1990 р. обрав митрополита Мстислава Скрипника 

першим патріархом Київським та всієї України. Розпочалася розбудова структур УАПЦ в 

Україні. 

1.  Контекст подій і передісторія 



Послідовність цих кроків, за логікою Філарета, чинила б його законним і канонічним 
14

предстоятелем Української Церкви . Константинополь на такі умови не погодився 

внаслідок попередніх вчинків Філарета, який увійшов у конфлікт з кількома 
15

православними Церквами , створивши парафії на їхній канонічній території.

Але цей проект не був втілений у життя: патріарх Варфоломій змінив свою позицію після 

зустрічі в Києві з патріархом Московським Алексієм IІ, який 26 липня 2008 року раптом 
10

прибув на святкування 1020-ї річниці Хрещення Русі . За словами Віктора Ющенка, 

Варфоломій змінив свою думку внаслідок того, що РПЦ згодилася підтримати його 

ініціативу щодо скликання Всеправославного собору, а патріарх РПЦ згодився взяти участь 
11

у нарадах, які мали визначати порядок денний майбутнього Собору ; крім того, на 

патріарха Варфоломія чинився тиск з боку турецького МЗС внаслідок дій російської 
12

дипломатії . Друга обставина, яка стала тоді на заваді, – позиція патріарха Філарета, який 

мріяв про повне канонічне виправдання з боку Константинопольського патріархату, тобто 

визнання status quo. Філарет мав інакше бачення процесу надання автокефалії і мав на меті 

такий сценарій: 1. Відмінити рішення Харківського собору від 27.05.1992 року, яким вл. 

Філарета було звільнено з Київської митрополичої кафедри і заборонено в 

священнослужінні; 2. Відмінити рішення архиєрейського Собору РПЦ від 16.06.1992 року, 

яким Філарета було позбавлено сану і всіх ступенів священства; 3. Відмінити Акт про 
13

відлучення від Церкви монаха Філарета (Денисенка) від 21.07.1997 . 

Восени 2018 р. Константинопольський патріарх Варфоломій скликав Синаксис 
16

архиєреїв  Вселенської патріархії, до юрисдикції якої входять українські православні 

митрополії діаспори, та став зондувати ґрунт серед помісних Церков щодо надання Україні 

Томосу  про  автокефалію.  Не  в  останню  чергу  на рішучу позицію патріарха Варфоломія 

1.1.  2018 рік 

У 2018 році історичні та політичні обставини склалися на користь канонічного 

оформлення незалежності Православної Церкви в Україні. Передовсім цьому сприяла 

політична воля найвищого державного керівництва України, а також обставини на 

міжнародній арені: з огляду на анексію Криму та військову агресію на Донбасі міжнародна 

спільнота, проявляючи солідарність з народом України, висловилася на підтримку 

незалежності ПЦУ.

4

15
Польська, Румунська, Грецька, Сербська Православні Церкви.

 

11
Там само. 

12
Владимир Соловьев. Конфета по-киевски / Коммерсантъ 

( ).https://www.kommersant.ru/doc/1323691

16
Синаксис - зібрання всіх архиєреїв Константинопольської Церкви.

14
Там само.

13
Протоиерей Богдан Гулямов. Казус Філарета / Лівий берег 

( ).https://ukr.lb.ua/society/2020/01/12/446936_kazus_lareta.html

10 
Там само.



2.  Виклики

в даному питанні вплинула відмова Московського патріарха Кирила прибути на Собор на 
17

Криті, що було вирішено на синоді РПЦ.  За таких обставин: коли РПЦ порушила свої 

зобов'язання стосовно участі у Всеправославному соборі, - патріарх Варфоломій мав вільні 

руки для розв'язання «українського питання».

Протягом кількох місяців після Об'єднавчого собору до Православної Церкви України 

приєдналося понад 500 релігійних громад, котрі належали до УПЦ (Московський 
20 21

патріархат).  Процес приєднання, згідно з Картою переходів  до ПЦУ, був хвилеподібний: 

почався з 35 парафій у грудні 2018 р., 153 парафії - у січні, досяг піку у лютому – 234 парафії, 

пішов на спад у березні – 94 парафії, і потім сповільнився перед і після президентських 
22

виборів 2019 р.

Собор, що розпочався 15 грудня 2018 р. під головуванням екзарха Вселенського патріарха 

митрополита Галльського Еммануїла (Адамакіса), відразу ж відчув тиск з боку вл. Філарета: 

до участі не був допущений архимандрит Кирило Говорун; вл. Філарет домігся зняття 
19

кандидатури митрополита Луцького Михаїла (Зінкевича) . Єдина кандидатура від 

колишньої УПЦ КП, на яку погоджувався вл. Філарет, був митрополит Епіфаній, оскільки, 

як згодом виявилося, він виглядав для вл. Філарета найбільш керованим. Проте коли вл. 

Епіфаній почав проявляти риси здорової самостійності, з боку вл. Філарета пішли у дію 

медіа-атаки на Томос та новостворену Церкву.  

Довготривала підготовча робота завершилася скликанням об'єднавчого Помісного 
18

собору 15 грудня 2018 р. у Святій Софії Київській.

2.1.  Переходи з УПЦ до ПЦУ

18
До участі в Соборі були запрошені архиєреї усіх трьох православних юрисдикцій, однак 

єпископи УПЦ на Собор не прибули, за винятком двох наближених до президента України Петра 

Порошенка: митрополита Симеона (Шостацького) та митрополита Олександра (Драбинка). 

Знаючи, наскільки великим є несприйняття в православному світі предстоятеля УПЦ КП 

Філарета (Денисенка), Вселенська патріархія висунула умову, щоби колишній предстоятель УПЦ 

КП,  а заодно і предстоятель УАПЦ митрополит Макарій (Малетич) не висували своїх кандидатур 

на посаду предстоятеля новостворюваної ПЦУ. Ця вимога не стосувалася митрополита Онуфрія 

(Березовського) - навпаки, у запрошенні на Собор Вселенський патріарх вказав, що митрополит 

Онуфрій може балотуватися на посаду митрополита Київського і всієї України, однак застеріг 

його, що у випадку відмови від участі в Соборі він втратить свій канонічний титул «митрополит 

Київський».

20
Перехід церковних громад до ПЦУ 

( ).uk.wikipedia.org/wiki/Перехід_церковних_громад_до_ПЦУ

17
Від участі в соборі відмовилися також православні Церкви, які традиційно вважаються 

такими, що перебувають в орбіті Московської патріархії: Антіохійська (з центром в Дамаску), 

Грузинська і Болгарська. - Див.: Почему РПЦ не едет на Собор на Крите и в чем суть 

противоречий / BBC NEWS.Русская служба 

(https://www.bbc.com/russian/russia/2016/06/160614_qd_orthodox_church_question). 

19
Екс-голова УАПЦ митрополит Макарій: «Якщо таке неподобство триватиме, ми можемо 

втратити томос»  / Україна молода ( ). umoloda.kyiv.ua/number/3461/188/

5



Було б цікаво порівняти статистику конфесійного поля України (щодо кількості 

зареєстрованих громад) до і після отримання Томосу. За даними на 2018 рік, в УПЦ було 
26

зареєстрованих 12 434 громади, УПЦ КП - 5363 громади, УАПЦ  - 1171 громада . Все ж певне 

уявлення про теперішню ситуацію можна скласти на підставі соціологічних даних Центру 
27

Разумкова «Релігія і Церква в українському суспільстві: соціологічне дослідження - 2018» : 

65% опитаних вважає себе православними, причому до ПЦУ віднесли себе 13 % усіх 

опитаних, до УПЦ КП – 8 %, до УПЦ – 11 %. Для повноти картини подаємо статистику 

кількості зареєстрованих громад на 2018 р. у неправославних конфесіях: Українська Греко-

Католицька Церква (УГКЦ) - 3470, Римо-Католицька Церква (РКЦ) - 943, Євангельські 

християни-баптисти (ЄХБ) - 2816, Церква християн віри євангельської (ХВЄ) - 2693, Церква 

адвентистів сьомого дня (АСД) – 1070.

2.2.  Релігійна карта України до і після Томосу

Динаміка переходів великою мірою залежить від ситуації з церковною громадою, адже 

переважно саме церковна громада є юридичною особою, власницею церковної будівлі. 

Проте списку членів громади не існує, і часто така «церковна громада» ділиться на дві 

нерівні групи: більшість, яка хоче переходити у ПЦУ (яка зазвичай відвідує храм на Різдво і 

на Пасху, та звертається до священнослужителя виключно для сповнення треб), та 

меншість, яка цього не бажає (і яка відвідує храм щонеділі, яка вихована в дусі російського 

консервативного православ'я, для якої автокефалія - це віровідступництво). З іншого боку, 

діє вже добре налагоджена система мобільних груп, які приїжджають у випадку, коли 

громада проголосувала за перехід, - для підтримки настоятеля чи групи парафіян, які не 
23

бажають переходити до ПЦУ .

Дехто стверджує, що УПЦ пропонує своїм священникам великі суми грошей в обмін за 
24

відмову від переходу до ПЦУ . Крім того, Московський патріархат судиться за кожну 
25

громаду, яка перейшла у ПЦУ , відкриваються кримінальні справи на реєстраторів, і ця 

бюрократична тяганина значно сповільнює переходи.

6

21
Там само.

23
Денис Таргонський. Як відбувається перехід з УПЦ МП в ПЦУ / Релігія в Україні 

( ).https://www.religion.in.ua/42951-yak-vidbuvayetsya-perexid-z-upc-mp-v-pcu.html
24

Михайло Глуховський. Митрополит Симеон: Я прийшов, щоби вас, Філарете, вивести з ізоляції, 
а ви... / Главком (https://glavcom.ua/vinnytsia/publications/mitropolit-simeon-ya-priyshov-
shchobi-vas-larete-vivesti-z-izolyaciji-a-vi-hochete-vesti-nas-nazad-v-izolyaciyu-604129.html).
25

Московський Патріархат судиться за кожну громаду, яка перейшла у ПЦУ – Епіфаній / 
Укрінформ ( ).https://www.ukrinform.ua

22
Мілан Лєліч. Шлях до визнання: чого за рік досягнула Православна церква України / РБК 

Україна ( ).www.rbc.ua/ukr/news/put-priznaniyu-god-dobilas-pravoslavnaya-1576447218.html

26
Дані Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України / РІСУ 

( ).risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2019/75410/
27

Держава і Церква в Україні-2019: підсумки року і перспективи розвитку відносин. 
Інформаційні матеріали підготовлені до чергового засідання постійно діючого Круглого столу 
«Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин» 14 листопада 2019 р. / Razumkov centre 
( ).razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf



Уже довгий час спостерігається невідповідність між двома типами даних: кількістю 

зареєстрованих громад від Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства 
28

культури України  та статистичними даними стосовно конфесійної приналежності 
29

громадян України, зокрема від Центру Разумкова . За кількістю зареєстрованих громад, 

УПЦ переважає УПЦ КП і УАПЦ, разом узяті, а за відсотковою кількістю вірних (за 

опитуванням Центру Разумкова) – УПЦ КП і УАПЦ випереджують УПЦ. 

Таб. 1 Кількість зареєстрованих громад (дані Департаменту у справах релігій та національностей 
30

Міністерства культури України)

31
Таб. 2  Кількість вірних у відсотковому відношенні серед опитаних (дані Центру Разумкова)

На 2019 рік УПЦ мала понад 12 тис. зареєстрованих громад, а УПЦ КП та УАПЦ сумарно - 

біля 7 тис. Після отримання Томосу ситуація мало змінилася: митр. Епіфаній говорить про 
32

приблизно 7 тис. парафій ПЦУ .  Проте за даними опитувань, відсоткова кількість тих, хто 

7

31
Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: 

тенденції 2010-2018 рр. та Держава і Церква в Україні-2018: підсумки року і перспективи 
розвитку відносин (інформаційні матеріали) / Razumkov centre 
( ).razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Religiya.pdf

28
Дані Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України / РІСУ 

( ).risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2019/75410/

30
Дані Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України / РІСУ 

( ).risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2019/75410/
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Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: 

тенденції 2010-2018 рр., та Держава і Церква в Україні - 2018: підсумки року і перспективи 
розвитку відносин (інформаційні матеріали) / Razumkov centre 
( ).razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Religiya.pdf

  

 

                 2000         2010         2013          2014         2016         2017          2018         2019  

УПЦ          8403        11704        12485        12714       12334        12328          12348         12437

УПЦ КП         2471            4251          4536            4661           4921            5114           5167           5363

УАПЦ            988            1194           1205             1185          1188              1195            1167         1171

  

 

                 2000         2010         2013          2014         2016         2017          2018         2019  

УПЦ          9,2        23,6        19,6        17,4 15,0     12,0        12,8         10,6

УПЦ КП         12,1         15,1         18,3            22,4           25,0 26,5 28,7 7,7

УАПЦ            1,3          0,9       0,8             0,7          1,8              1,1            0,3         

ПЦУ            13,2



Згідно з даними Таб. 1, від 2000 р. кількість громад УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ стабільно 

зростала, причому на початку 2000-х рр. в УПЦ було майже в три рази, а в останні роки - у два 

рази більше громад, ніж сумарно в УПЦ КП та УАПЦ. А дані Таб. 2 показують, що від 2000 по 

2010 р. УПЦ демонструвала стрімку динаміку зростання – від 9,2% до 23,6% відповідно; а 

після 2010 р. її показники поступово знижуються до 10,6 % в 2019 році. УПЦ КП, яка до 2013 р. 

практично зрівнюється з УПЦ, надалі постійно зростає і випереджує УПЦ, досягши 

максимуму в 2018 р.- 28,7% проти 12,8% в УПЦ.

Питання про невідповідність між державною статистикою зареєстрованих громад та 

даними соціологічних опитувань щодо кількості вірних порушувалося в ході Круглого 

столу на тему «Релігійно-конфесійна самоідентифікація населення України за даними 

опитувань громадської думки», організованого Відкритим православним університетом 

асоціює себе з колишніми УПЦ КП та УАПЦ, разом узятих, було більше за тих, хто відносив 

себе до УПЦ. Опитування, проведені у січні 2020 р., кажуть, що до вірних Православної 
33

Церкви України відносить себе 34% опитаних, а до УПЦ - 13,8% . 

34
12 липня 2016 р.  З доповідей, які прозвучали, можна виокремити два головні чинники, які 

пояснюють цю ситуацію.

Перший чинник – політичний: патроністична політика стосовно УПЦ з боку деяких 

президентів України, коли за сприяння державних органів реєструвалося багато громад, 
35

але вони були і залишаються малочисельними або ж існують виключно «на папері» . 

Зокрема, Лариса Владиченко вказує на залежність динаміки зростання кількості 

зареєстрованих громад УПЦ від персоналії президента: за президентства Леоніда Кучми 

(1996-2003, 2004) - найвищий темп зростання, до 1000 громад щорічно; за президентства 

Віктора Ющенка (2004-2007, 2008) - до 200 громад на рік; за Віктора Януковича (2009-2013) - до 
36

500 громад на рік, після 2016 - до 300 громад на рік . 

12 липня 2016 року ( ).https://www.facebook.com/events

36
Релігійна самоідентифікація українців, ч.5: Лариса Владиченко.

32
Православна церква України налічує 7 тис. парафій, - Епіфаній / Еспресо 

(https://espreso.tv/news/2018/12/20/pravoslavna_cerkva_ukrayiny_nalichuye_7_tys_paray_epif

aniy).
33

Конфесійна та церковна належність громадян України (січень 2020 р.) / Razumkov centre 

(http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/konfesiina-ta-tserkovna-

nalezhnist-gromadian-ukrainy-sichen-2020r).
34

Відео-матеріали: Круглий стіл у Відкритому Православному Університеті «Релігійно-

конфесійна самоідентифікація населення України за даними опитувань громадської думки" 

35
Релігійна самоідентифікація українців, ч. 5: Лариса Владиченко 

(www.youtube.com/watch?v=VeyOm3wk6SA&fbclid=IwAR1mqAQ7Ye21ETjZ2XWGbvEc57czTkm

Df0RZUvNrjQ7G_aj8JAqSETG9p-0), ч. 6: Олександр Саган  

(youtube.com/watch?v=NMtXUBDMjwY&fbclid=IwAR14Q0sUBCCYp2CGOGf671sGdbQtgV12SPk

ui7xjApWXwhmA7XQuLp-gTF),  ч. 1: Олена Богдан 

(youtube.com/watch?v=VHrOmIfGdiQ&fbclid=IwAR3XzZrAIsQuT2ZhZUGuGHJE8_nGXWYR4X7o

gt5hpOx1gxWjp1AeoNTjpF).
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37
Релігійна самоідентифікація українців, ч. 1: Олена Богдан.

38
Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: 

тенденції 2010-2018 рр.  та Держава і Церква в Україні-2018: підсумки року і перспективи 

розвитку відносин (інформаційні матеріали) / Razumkov centre 

( ).razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Religiya.pdf
39

Релігійна самоідентифікація українців, ч. 4: Віктор Єленський 

(https://www.youtube.com/watch?v=KHpeBfa3D_o&fbclid=IwAR33kdR1Csb4RuKmrtGoXqF1jUM

pWyBXCnnYyEgHGiXzoLTPxDZgzc37q64).

Другий чинник – неусвідомлення вірними того факту, що вони відвідують Церкву, яка 

належить до Московського патріархату. Така ситуація має різні причини, зокрема 

відсутність у назві Церкви вказівки на приналежність до Московського Патріархату, добре 
37

володіння українською мовою священиком і т.д .

2.3.  Група «просто православних»

Цікавим фактом є наявність групи людей, які, згідно з опитуваннями, вважають себе 
38

«просто православними» . Причому їх відсоток настільки значний (30%), що майже 

дорівнює сумарній кількості православних вірних основних конфесій, і це змушує звернути 

на себе увагу. Така ситуація, з незначними коливаннями, тримається вже впродовж багатьох 

років:

Феномен існування групи так званих «позацерковних православних», тобто людей, які 

культурно ідентифікують себе з православ'ям, проте або не є практикуючими, або не 
39

ідентифікують себе з певною конфесією , або ж індиферентні в питанні конфесійної 

приналежності, - має кілька причин. Серед іншого, це і наслідок недопрацювання 

священиків, які не докладають достатньо зусиль для виховання мирян.

Інша обставина, яка звертає на себе увагу, – високий відсоток вірних, які продовжують 

ідентифікувати себе з УПЦ КП, яка була ліквідована. Однією з причин цього може бути 

надто велика швидкість змін в українському православ'ї, і ці зміни не встигають відкластися 

у свідомості простих вірних; другою – та ж індиферентність; третьою - мабуть, найменш 

вагомою  – неясність, яку вніс своїми маневрами вл. Філарет після отримання Томосу. 

Рівень релігійності в Україні традиційно має регіональний характер: найвищі показники 

фігурують на Заході України і зменшуються в напрямку сходу.

Таб. 3 

2000 р.       2010 р. 2013 р. 2014 р. 2016 р. 2018 р. 2019 р.

38,6%         25,9% 28,8% 28,1% 21,2% 23,4% 30,3%
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В Україні спостерігається охолодження ентузіазму у ставленні до віри та релігії порівняно 

з хвилею піднесення наприкінці 1980-х, початку 1990-х років.

Таб. 4 

2.4.  Процес секуляризації

40
Дослідження Центру Разумкова  показують загальну тенденцію до зниження відсотка 

віруючих в Україні, що особливо помітно серед молоді. На питання: «Незалежно від того, 

відвідуєте Ви церкву чи ні, ким ви себе вважаєте?», - віруючими визнали себе, за віковими 

категоріями:

Звертає на себе увагу падіння на 15 % кількості віруючих серед молоді віком 18-24 роки, що 

є тривожним сигналом. Це може означати нездатність Церков знайти підхід до цієї вікової 

категорії, невміння звертатися до них їхньою мовою. І тут на передній план виходить 

потреба інтенсифікації праці студентського капеланства та налагодження роботи з цією 

молоддю при парафіях. Ця категорія молодих людей не задовольняється традиційними 

формами катехизації, вона надає перевагу інноваційним підходам, з залученням сучасних 

засобів соціальної комунікації. 

Українські семінарії як УПЦ, так і ПЦУ мали недобір на 2019/2020 навчальний рік. У 

Київську духовну семінарію УПЦ вступила найменша з дня її відкриття кількість 

абітурієнтів. Деякі духовні заклади цієї конфесії на межі закриття, у деякі вступило дві-три 
41

особи . Така тенденція загалом характерна і для інших християнських конфесій.  

Безпосередня участь влади у процесі здобуття Томосу заклала одну з основних небезпек 

для ПЦУ – небезпеку її «одержавлення». З одного боку, в православному світі процес 

здобуття церковної незалежності завжди йшов слідом за здобуттям політичної 

незалежності. Проте з іншого боку, це закладало небезпеку  створення «державної  Церкви»

2.5.  Небезпеки для ПЦУ, що були закладені у способах і обставинах надання Томосу

 

  

              18-24 р.         Віруючі          

2010        66,1%        

2018

2019

              25-29 р.                       30-39 р.                       40-49 р.         

65,7%        67,7%        68,2%        

68,5%        

65,2%        68,9%        

73,0%        

58,7%        

66,2%        65,4%        

51,1%        

40
Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: 

тенденції 2010-2018 рр. та Держава і Церква в Україні-2018: підсумки року і перспективи 

розвитку відносин (інформаційні матеріали) / Razumkov centre 

( ).razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Religiya.pdf
41

Денис Таргонський. Не популярне православ'я... (https://www.religion.in.ua/blogs/44907-ne-

populyarne-pravoslavya.html).



Нова влада (президента Зеленського) не продовжує релігійної політики попередньої 

(президента Порошенка), яка характеризувалася значною заанґажованістю в церковні 

справи. Ця влада декларує рівновіддаленість від усіх конфесій. Оскільки попередня 

політична влада стала каталізатором і ключовим гравцем у процесі отримання автокефалії, 

який завершився успішно, то відсторонення нинішньої від процесу розбудови і 

становлення ПЦУ можна вважати радше позитивним моментом: молода Церква у своєму 

становленні може опиратися виключно на свій моральний авторитет, її неможливо 

звинуватити у застосуванні адміністративного ресурсу. Нова влада співпрацює з УПЦ, 

зокрема у тому, щоб активно залучати її як посередника у процесі реінтеграції окупованої 
43

частини Донбасу .

Друга обставина, з якої можуть випливати ризики для ПЦУ, – роль вл. Філарета в 

релігійному процесі. Про його дії на Об'єднавчому соборі вже було сказано вище. В даний 

час Філарет продовжує діяльність, спрямовану на розбудову паралельної до ПЦУ церковної 

структури: він запустив процес висвячення нових єпископів, яких на травень 2020 р. є 

дев'ять. Хоч його дії у даний момент мають мінімальний резонанс, він сподівається на 
44

підтримку у цьому від Московської патріархії . 10 січня 2019 р. він відкликав свій підпис під 

постановою Помісного собору від 15 грудня 2018 р., яким була ліквідована Українська 
45

Православна Церква Київського Патріархату .

і надання їй преференцій з боку держави. А однак великий відсоток жителів України 

налаштований проти створення «державної Церкви», як це показало недавнє опитування 
42 

Центру Разумкова (тільки 9% висловилися «за» державну Церкву). 

Третя несприятлива обставина, спричинена процесом здобуття автокефального статусу, - 

те, що православ'я стало «полем постійної ворожнечі», і прості вірні втомилися від чвар, 

якими супроводжувалося надання Томосу, їх дезорієнтують різкі кроки Філарета, якого 

впродовж останніх 27 років вони вважали очільником Церкви. Дослідження Центру 

Разумкова підштовхують до думки, що чвари в церковному середовищі огірчують і 
46

відвертають від Церкви  простих вірних . Немала роль у цьому, зокрема, і Філарета, який 

понизив не тільки власний авторитет, але й авторитет Церкви, через що кількість 
47

православних досягла «історичного мінімуму» .

44
Трансляція прес-конференції на тему «Відродження Київського Патріархату» / Інформаційне 

агентство «Інтерфакс-Україна» (https://interfax.com.ua/news/video/636154.html).

46
Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: 

тенденції 2010�2018 рр. та Держава і Церква в Україні-2018: підсумки року і перспективи 

розвитку відносин (інформаційні матеріали) / Razumkov centre 

( ).razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Religiya.pdf

42
Там само.

43
У РНБО пропонують залучити церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі / Главком 

(glavcom.ua/news/u-rnbo-proponuyut-zaluchiti-cerkvu-dlya-vregulyuvannya-koniktu-na-donbasi-

651147.html).

45
Філарет відкликав свій підпис під рішенням Помісного собору. В ПЦУ кажуть, що це нічого 

не означає / Радіо Свобода (https://www.radiosvoboda.org/a/news-laret-vidklykav-

pidpys/30370557.html).
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Керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній навів 

дев'ять аргументів на підтвердження того, що Томос, наданий новоствореній ПЦУ, «не 
50

зцілив розкол, а посилив його, не примирив українське суспільство, а поглибив розбрат» . 

Один із цих аргументів вказує на «неканонічність дій Патріарха Варфоломія»; ще один 

говорить про те, що незалежність ПЦУ є фіктивною, оскільки вона тепер поставлена в 

залежність від Константинополя, і це ознака «неповноцінності» автокефалії; а в останньому 
51

йдеться про те, що таїнства, які здійснюються в  ПЦУ, є безблагодатними . Вся ця 

аргументація свідчить про те, що УПЦ обирає найбільш радикальний сценарій – повне 

невизнання ПЦУ, благодатності її таїнств та очорнення її в очах власних вірних, що значно 

ускладнить налагодження стосунків у майбутньому. 

2.6.  Ситуація в ПЦУ

З огляду на обставини, що супроводжували створення ПЦУ, єпископат у ній виявився  

розподіленим доволі непропорційно: основну частину складають єпископи колишньої 

УПЦ КП, єпископів УАПЦ є незначна кількість, а найменше - єпископів УПЦ. Через це існує 

ризик того, що середовище колишньої УПЦ КП стане центром прийняття головних рішень, 

а роль інших єпископів буде маргіналізована.

УПЦ не змирилася з існуванням паралельної канонічної церковної структури в Україні й 
48

продовжує розглядати ПЦУ як частину своєї Церкви, що відкололася від неї в минулому , і 

вважає, що надання Томосу тільки зацементувало той давній розкол: «Якщо раніше ті 

церковні частини, що відійшли від нас, відчували свою неповноцінність і була надія на їх 

повернення до нас і відновлення єдності, коли в одній країні одна Церква, а не дві, то тепер 
49

вони відчули себе самодостатніми із-за визнання Константинополем» . 

2.6.1.  Диспропорція в єпископаті

2.6.2.  Відносини з УПЦ

47
Дмитрий Горевой. Минимум религии. Что украинцы думают о церкви и ее роли в 

государстве // Лівий берег 

( ).lb.ua/society/2019/11/16/442398_minimum_religii_ukraintsi_dumayut.html

50
Керуючий справами УПЦ: Коротко і ясно про томос і «ПЦУ» / Українська Православна Церква

49
 Там само.

51
Там само.

48
Протоієрей Миколай Данилевич: Томос став духовною берлінською стіною для українського 

Православ'я / Українська Православна Церква. Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ 

(https://news.church.ua/2019/11/29/protoijerej-mikolaj-danilevich-tomos-stav-duxovnoyu-

berlinskoyu-stinoyu-dlya-ukrajinskogo-pravoslavya/).

Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ ( ).https://news.church.ua
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Висловлювання митр. Епіфанія вселяють оптимізм стосовно майбутнього міжкон-

фесійного діалогу в Україні: «Позиція помісної ПЦУ полягає в тому, що потрібно в 

подальшому підтримувати і розвивати хороші відносини з Українською Греко-

Католицькою Церквою і з Католицькою Церквою в цілому, бажаючи співпрацювати в 

різних сферах, де це можливо, одночасно дотримуючись православного віровчення і в 
53

злагоді з іншими помісними православними церквами» .

Крім того, 16 вересня 2019 р. у Ватикані відбулася зустріч патріарха Святослава з 

патріархом Варфоломієм, де з боку патріарха Святослава було висловлено сподівання та 

побажання, що «з наданням автокефалії екуменічний діалог з Православною Церквою 

України підніметься на якісно вищий рівень. Саме з історичного моменту проголошення 

автокефалії для ПЦУ головним співрозмовником в екуменічному діалозі для УГКЦ вже є не 

так Російська Православна Церква, як помісна Православна Церква в Україні». Він також 

озвучив ініціативу створення спільної комісії Православної Церкви та Східних 
54

Католицьких Церков, щоб «дати новий поштовх в екуменічному діалозі» .

На травень 2020 р., крім Константинопольського патріархату, тільки Елладська та 

Александрійська православні Церкви відкрито підтримали рішення про надання 

українській Церкві Томосу, що є істотним, зважаючи на вагу і авторитет цих Церков у 

світовому  православ'ї.  Зокрема,  визнання  з  боку  Елладської  Церкви  має  велику  вагу

2.6.3.  Відносини з УГКЦ 

Очільники ПЦУ та УГКЦ зустрічаються, говорять про необхідність налагодження 

співпраці та діалогу, навіть висловлюються про потребу напрацювання «дорожньої карти» 
52

майбутньої співпраці .

2.6.4.  Міжнародний рівень

2.6.4а.  «Гібридне визнання»

Митрополит Епіфаній, говорячи про визнання ПЦУ з боку православного світу, вживає 
55

термін «гібридне визнання» . Найімовірніше, що відсутність прямого і відкритого 

визнання з боку більшості автокефальних православних Церков спричинена їхніми 

побоюваннями зіпсувати стосунки з Московською патріархією, яка є відкритим 

противником цього визнання і всіляко йому протидіє.

52
Предстоятелі ПЦУ та УГКЦ домовилися розробити дорожню карту співпраці / РІСУ 

(risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/interchurch_relations/74116/).
53

ПЦУ розраховує на добрі стосунки з УГКЦ / День (https://day.kyiv.ua/uk/news/100319-pcu-

rozrahovuye-na-dobri-stosunky-z-ugkc).
54

У Ватикані відбулася зустріч Блаженнішого Святослава з Святішим Патріархом Варфоломієм / 

Інформаційний ресурс Української Греко-Католицької Церкви (https://wz.lviv.ua/news/397583-u-

rymi-vidbulasia-zustrich-patriarkha-sviatoslava-iz-sviatishym-patriarkhom-varfolomiiem).
55

Епіфаній: Ми спостерігаємо «гібридне визнання» ПЦУ/ Гордон 

(https://gordonua.com/ukr/news/society/-mi-sposterigajemo-gibridne-viznannja-ptsu-epifanij-

1478048.html).
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в православному світі, оскільки Греція є кузнею з підготовки інтелектуальних кадрів для 

Константинопольського, Александрійського, Єрусалимського патріархатів, а також Церков 

Еллади та Кіпру. Представники єпископату інших автокефальних Церков  висловили свою 

підтримку через співслужіння з архієреями ПЦУ чи згадування митрополита Епіфанія при 
56

читанні Диптиху, опосередковано таким чином виявляючи визнання .

У справі визнання ПЦУ часто нема єдності навіть всередині тих Церков, які її визнали: 

частина єпископату підтримує визнання, частина – ні. РПЦ розірвала стосунки з тими 
57 58

єпископами Елладської  та Александрійської  Церков, які активно підтримують та 

спілкуються з ПЦУ.

2.6.4б.  Чи існує загроза розколу світового православ'я?

Зараз часто чути голоси про те, що православному світові загрожує греко-слов'янське 

протистояння, точніше, розмежування між фанароцентричним та москвоцентричним 

колами. В багатьох випадках представники як РПЦ, так і УПЦ говорять, що ситуація грозить 
59

розколом і навіть порівнюють її з подіями 1054 р.

На думку багатьох експертів, кризова ситуація в православ'ї спричинена не тільки і 

виключно наданням Томосу ПЦУ – ця подія стала лише каталізатором довготривалого 
60

процесу.  Конкуренція між Константинопольським та Московським патріаршими 

престолами за авторитет/першість всередині православного світу точиться віддавна. 

Московська патріархія вже в 1948р. намагалась перебрати на себе титул Вселенського 

патріархату під час  Всеправославної наради, яка задумувалася від початку як 

Всеправославний собор. Проте грекомовний православний світ тоді цієї ініціативи не 
61 

підтримав, і тому те зібрання отримало статус Всеправославної наради.

Варто звернути увагу на те, що голоси, нібито Томос спровокує розкол у православному  

світі,  найчастіше  чуються  з  російського  боку  та  від УПЦ:  наприклад, від 

59
Митрополит Иларион предвидит раскол в православии, сравнимый с Великой схизмой, в случае 

дарования автокефалии раскольникам Украины /Интерфакс. Религия (http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=69760); Митрополит Антоний о том, что на самом деле происходит 
вокруг Церкви / Православнаяжизнь (https://pravlife.org/ru/content/mitropolit-antoniy-o-tom-
chto-na-samom-dele-proishodit-vokrug-cerkvi).
60

Архимандрит Кирилл Говорун: Украинского раскола больше нет / Сноб 
( ).https://snob.ru/entry/187881/
61

Андрей Кураев. Архиерейское Совещание 1948 года и современные мифы о нем. Выступление 
на 2-х Бердянских чтениях ( ).сент 2008)(https://diak-kuraev.livejournal.com/28814.html

58
Имя Блаженнейшего Феодора II исключено из диптиха, русским приходам в Африке 

предоставлен ставропигиальный статус /Православная жизнь ( ).https://pravlife.org/ru

57
РПЦ разрывает отношения с главой Элладской церкви. Он признал автокефалію Украины  / 

BBC ( ).https://www.bbc.com/russian
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З іншого боку, рішення РПЦ про розірвання стосунків із Константинопольським 

патріархатом і окремими єпископами Елладської та Александрійської Церков є 

одностороннім, оскільки згадані Церкви продовжують поминати в Диптихах патріарха 

Московського Кирила, а крім того, жодна інша Православна Церква не розірвала з ними 
64

стосунків . В даному випадку виглядає, що РПЦ, а разом з нею і УПЦ, йдуть радше шляхом 
65

самоізоляції від решти православного світу . Підтвердженням цього можуть служити 

також події, пов'язані зі скликанням - з ініціативи Єрусалимського патріарха Феофіла - 

Всеправославної зустрічі для розгляду «українського питання», в якій з п'ятнадцяти 

Автокефальних Православних Церков взяли участь лише предстоятелі Єрусалимської, 

Російської, Сербської Церков та делегації від Румунської, Польської Православних Церков 
66

та Православної Церкви Чеських земель і Словаччини . В зв'язку з тим, що ця ініціатива 

мала надто малу підтримку серед православних Церков, її статус був визначений як 

Братська зустріч предстоятелів і делегацій Православних Церков.

Надання Томосу ПЦУ може вплинути і на міжнародний екуменічий діалог в його 

православно-католицькому сегменті. Оскільки в даний час іде важкий процес визнання 

ПЦУ з боку православного світу, питання про запрошення представників від ПЦУ для 

участі в Міжнародній змішаній комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою 
67

Церквою та Православною Церквою  розглядатися скоріш за все не буде, оскільки 

Московська  патріархія  буде  очікувано  проти  цього.  РПЦ,  як  найбільша  і  одна  з   

62
прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова  чи прес-секретаря УПЦ Миколи 

63
Данилевича.

2.6.4в.  Міжнародний богословський діалог 

Отримання Томосу ПЦУ може стати прецедентом для деяких регіональних православних 

Церков, як-от невизнаних Церков Македонії чи  Чорногорії, які належать до Сербської 

Православної Церкви. Чуються спорадичні голоси про статус автономії для Православної 

Церкви Білорусі.

62
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Данилевич /  Православная жизнь (https://pravlife.org/ru/content/tomos-stal-duhovnoy-berlinskoy-

stenoy-dlya-ukrainskogo-pravoslaviya-protoierey-nikolay).
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найвпливовіших із православних Церков, має велику вагу в міжнародному екуменічному 

діалозі, її позиція завжди береться до уваги і до неї дослуховуються. Тому можна 

передбачити, що визнання ПЦУ як з боку Римської Апостольської столиці, так і з боку 

Всесвітньої Ради Церков (ВРЦ) відбуватиметься з великими труднощами і зволіканнями, 

завжди з оглядкою на позицію РПЦ. Тому і ВРЦ, й інші міжнародні церковні органи, як 

зрештою і Ватикан, будуть відкладати визнання ПЦУ до того часу, доки ситуація 

налагодиться у внутріправославному середовищі. В даний час вони зберігають нейтралітет 

щодо цього питання, а точніше просто не змінюють своєї політики: спілкуються з РПЦ і не 

спілкуються з ПЦУ (як перед тим з УПЦ КП та УАПЦ). У нас виникає питання: чи таке 

відношення можна назвати «нейтральним»? 

Оскільки процеси в церковному середовищі певною мірою залежні від процесів 

політичних,  визнання ПЦУяк з боку світового православ'я, так і з боку світової 

християнської спільноти залежатиме від становлення держави Україна на міжнародній 

арені.

3.  Перспективи та нові можливості

3.1.  Труднощі міжконфесійної співпраці в Україні до надання Томосу ПЦУ

Несприятливі обставини, за яких постала ПЦУ, можуть тільки зміцнити її зсередини. Їй 

слід проявити достатню зрілість у побудові зовнішніх стосунків з іншими християнськими 

конфесіями України, і найперше - з УПЦ та УГКЦ. Поки що, прослідковуючи за діями 

керівництва ПЦУ, зокрема її предстоятеля митр. Епіфанія, виглядає, що ПЦУ розбудовує 

більш соборний, більш відкритий тип православ'я, що вселяє оптимізм. Кирило Говорун 

відзначає, що на даний час ПЦУ демонструє відкритість на потреби суспільства та на 
68

виклики, які постають перед ним .

Міжконфесійні відносини в Україні від початку 1990-х років до сьогодні перейшли від 

фази недовіри, а деколи й ворожнечі, спричиненої конфліктами через розподіл храмів і 

церковного майна, до стану відносно мирного співіснування. З'являються ініціативи 

примирення, діалогу та співпраці, відбуваються міжконфесійні молитви, проводяться 

різноманітні академічні богословські зустрічі між представниками українських Церков. 

Церкви України висувають спільні законодавчі та просвітницькі пропозиції, діючи в 

рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Зустрічі між предстоятелями 

українських Церков стали звичним явищем.

68
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Однак до надання автокефалії ПЦУ екуменізм в українській державі все ще залишався 

заручником деяких факторів, а саме:

- УГКЦ, порівняно з іншими конфесіями України, володіє певним екуменічним 

доробком, засади її екуменічної позиції містяться у документі «Екуменічна концепція 
71

УГКЦ» . Однак в її середовищі ставлення до екуменізму неоднорідне, часом з певними 

застереженнями: негативний досвід церковно-майнових конфліктів періоду виходу з 

підпілля ще не забувся; в середовищі старшого покоління священників ще жива пам'ять 

про Ostpolitik, коли в 1960-і роки Ватикан у діалозі з РПЦ не згадував про 

переслідування греко-католиків в СРСР. Ці обставини часто не дозволяють вповні 

виявити екуменічний потенціал УГКЦ. 

- Православні християни в Україні були відірвані від основних екуменічних процесів. 

УПЦ, як частина Російської Православної Церкви (РПЦ), ніколи не була окремою 

стороною в екуменічних діалогах чи зустрічах, бо завжди входила до складу делегації 
69

РПЦ . В самій же РПЦ ставлення до екуменічного руху часто було і досі залишається 

подвійним: назовні РПЦ є повноправним членом Всесвітньої Ради Церков, її 

керівництво бере участь у міжнародних екуменічних зустрічах, приймаються спільні з 

іншими конфесіями заяви, однак у внутрішньому середовищі ставлення до екуменізму 

є зовсім іншим – священство у своїй більшості та загал вірних виховані у дусі 

ізоляціонізму та упередженого ставлення до всіх неправославних. Ця подвійна 

політика сягає корінням ще часів Радянського Союзу. Стосунки УПЦ з іншими 

конфесіями обтяжені негативом: в бік УПЦ КП та УАПЦ лунали звинувачення у 

розколі; їхні таїнства, в тому числі хрещення, не визнавалися; чинився тиск на інші 
70

Церкви, зокрема на УГКЦ, за те, що вона визнавала хрещення, уділені в УПЦ КП . 

Доволі нейтральне відношення УПЦ до військової агресії Росії проти України лише 

підсилило несприйняття з боку частини українського суспільства цієї релігійної 

спільноти. 

- Більшість протестантських спільнот України належать до «другої хвилі» 

протестантизму. Це баптисти, п'ятидесятники, адвентисти, для яких характерна 

низька екуменічна активність, на відміну від «першої хвилі» - лютеран та кальвіністів. 

Атмосфера переслідувань в часи Радянського Союзу підштовхувала їх до конфесійного 

- УПЦ КП та УАПЦ, не маючи визнання з боку інших православних Церков, не могли 

вийти на арену міжнародного екуменічного  діалогу. 

70
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( ).https://www.religion.in.ua/main/1221-tendenciyi-rozvitku-pravoslavnoyi-cerkvi-v-rosiyi.html
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Капеланська підтримка військовослужбовців та волонтерів у перші роки війни лише 

зміцнили довіру громадян України до Церкви. Церква традиційно займала одне з перших 

місць у рейтингу довіри суспільства, випереджаючи деякі державні та політичні інституції. 

І все ж конфесійні протистояння негативно вплинули на рівень сприйняття громадянами 
75

Церкви як морального авторитету, особливо на сході і півдні нашої держави .

3.2.  Зміна ситуації

Важливою подією у житті українських християн став Майдан і Революція гідності. До цієї 

значимої події українського суспільного життя долучилися Церкви, і це мало відчутний 

резонанс у житті суспільства та сприяло переосмисленню ролі самих Церков у суспільстві. 

Майдан став місцем зустрічі, діалогу та молитви християн різних конфесій. «Варто 

зазначити, що на Майдані не було церков, а була одна Церква. Адже представники усіх 

церков і обрядів … звершували спільні молитви, не зважаючи на приналежність до 

конфесій чи канонічну територію... І досвід Майдану у цьому сенсі має велику цінність для 

подальшого осмислення екуменічного діалогу українських Церков», - зазначив 
73

безпосередній учасник цих подій, священник УГКЦ Василь Рудейко . Об'єднані заради 

подолання несправедливості, Церкви відчули себе близькими до народу і одні до одних. 

Цей особливий екуменічний досвід у спілкуванні та співпраці став для багатьох моделлю 

для переосмислення та наслідування. Розворот Церков у бік громадянського суспільства, а 

не держави, що набрав явних рис під час Майдану, визначив критерій оновлення для усіх 

українських Церков. Нажаль, цей «низовий» екуменізм не було конвертовано у 
74

міжцерковні стосунки, і перед Церквами ще стоїть завдання розкрити «смисли Майдану» .

- Низька релігійна свідомість українців, радше обрядово-культурного типу, брак 

освітніх християнських інституцій, недостатня екуменічна формація кандидатів на 

священство, упереджене ставлення до інших конфесій, тенденційна заангажованість 

конфесійних ЗМІ не сприяли прогресові у міжконфесійних екуменічних стосунках. 

  ізоляціонізму, і тільки в 2000-х рр. вони почали утворювати міжпротестантські 

представницькі структури та виходити на всеукраїнський рівень. Хоча більшість 

протестантських спільнот все ще до великої міри залишаються зосередженими на 
72

собі , розвиток богословської освіти, започаткування деякими лідерами стосунків з 

іншими конфесіями та участь у спільних проектах уможливлюють поступове 

проникнення екуменічної свідомості у їхнє середовище.
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3.3.1.  Міжнародна арена

3.3.  Перспективи для українських православних

3.3.2.  Український контекст: нагода для вирішення старих проблем

Томос став конкретним канонічним засобом для визнання українських православних, що 

десятиліттями перебували поза спілкуванням з іншими православними Церквами. Вірні 

ПЦУ входять у повноцінне спілкування з іншими православними Церквами. Тепер за 

підтримки Константинополя українські православні можуть розвивати свої екуменічні 

стосунки не на взірець московського православ'я, де позиція Церкви часто мусить 

узгоджуватися з позицією держави, а наслідувати більш відкрите православ'я 

константинопольського зразка.

Структура ПЦУ лише формується, але позитивом цього є те, вона не має за собою 

негативного багажу, зокрема радянського минулого. Розбудовуючи свої структури, ПЦУ 

може творити щось нове, відповідно до вимог часу, щоб ефективніше здійснювати свою 

місію в українському суспільстві. Співіснування православних юрисдикцій з різним 

канонічним статусом у США, їхній досвід діалогу та взаємної участі у таїнствах може  

послужити для України взірцем: дві українські православні Церкви з канонічними 

юрисдикціями мали би перестати взаємно поборювати одна одну, брати участь у таїнствах і 

спільно працювати. Це не ідеальне рішення з точки зору православної еклезіології, але все ж 
76

краще, ніж розрив спілкування .

Таб. 5 Чи довіряєте Ви Церкві?                                    Таб. 6 Чи є для Вас сьогодні Церква моральним авторитетом?

З наданням Томосу ПЦУ, створення нової структури і надання їй нового Статуту 

з'являється надія, що екуменізм в Україні зможе отримати новий стимул для розвитку, який 

буде мати вплив і на світову церковну спільноту. 

Ось як виглядають відповіді на питання про довіру до Церкви і про моральний авторитет 

Церкви за результатами досліджень Центру Разумкова:

76
А. Шмеман. О «неопапизме» / прот. Александр Шмеман. Собрание статей 1947-1983. Москва: 

Русский путь, 2009,  с. 346-353.
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Група активних українських православних мирян та духовенства з ПЦУ визначили 10 

першочергових тез-завдань для новоствореної ПЦУ: 

7. Прозорість, підзвітність, єдність в різноманітності та представництво всього 

церковного народу.

2. Оновлення парафіяльного життя і євхаристійне відродження.

1. Розбудова справжньої соборності.

4. Якісний переклад богослужбових текстів українською мовою та богослужіння, яке 

промовляє до людини XXI століття. 

3. Активніше залучення вірян до церковного життя.

Автори тез наголошують, що настав час втілити в життя Церкви справжню соборність. Це 

стосується як ПЦУ, так і інших Церков в Україні. Миряни, які складають абсолютну 

більшість церковної спільноти, «виключені із більшості процесів церковного життя», де 
78

«панує жорстка єрархічність» . Поступове впровадження «церковної децентралізації, коли 
79

частина рішень з приводу церковного життя ляже на плечі самої громади» , дозволить 

виховувати гідність та відповідальність вірних. Миряни повинні ставати ініціаторами та 

виконавцями різноманітних церковних ініціатив, отримуючи активну підтримку від 

духовенства. Активніша участь мирян у житті Церкви може пожвавити її екуменічну 

заангажованість.

3.3.3.  Нові шанси-завдання для усіх християн України

5. Посилення Христоцентричності та відновлення біблійної свідомості Церкви, або Нова 

євангелізація.

6. Відмова від парадигми «церковно-державні відносини», будь-якої «симфонії» 

візантійського чи західного типу, відмова від політизації Церкви.

8. Соціальне служіння, активна соціальна позиція Церкви щодо різних питань 

суспільного життя.

77
10.  Діалогічність та відкритість .

9. Реформа церковної освіти.

Оновлення парафіяльного життя та євхаристійне відродження сьогодні стають ще 

актуальнішими для українських Церков. Кожна парафія в цих умовах повинна сприяти 

різноманітним молодіжним та соціальним рухам, пожвавлювати євхаристійно-літургійне 

життя вірних. Відкинення сучасних активних методів пасторальної праці може лише 

поглибити кризу, і навпаки, готовність до міжпарафіяльної  співпраці  та  ділення  досвідом, 

Ці завдання актуальні для більшості Церков в Україні. У світлі цих тез ми проаналізуємо 

можливості та перспективи, які  сьогодні відкриваються для всіх українських християн в 

умовах, пов'язаних із подіями після Майдану та наданням автокефалії ПЦУ. 
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Там само.
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Там само.
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Пор.: 10 тез для ПЦУ: віряни опублікували пропозиції до плану дій нової помісної Церкви / 

РІСУ ( ).https://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/ocu/74547/
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Там само.
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Там само.

82
Там само.

83
Там само.

Одним із першочергових завдань ПЦУ вбачає у відновленні біблійної свідомості Церкви, 

або Новій євангелізації. Досвід нової євангелізації, здобутий у Католицькій Церкві після ІІ 

Ватиканського собору, може стати корисним і для українських Церков. Недостатній рівень 

біблійного знання, особливо серед вірних, що належать до традиційних Церков, а через це і 

надмірний наголос на обрядовості, можна подолати через систематичне вивчення Святого 

Письма та віднайдення його значення у житті Церкви. Досвід протестантських Церков та 

їхня любов до Біблії можуть стати добрим прикладом для усіх українських християн.

Автори тез наголошують на необхідності відходу від будь-якої симфонії візантійського чи 
80

західного типу, відмови від політизації Церкви . Тому припинення конкуренції між 

українськими Церквами задля того, щоб отримати від держави особливі умови, відкриє 

шлях до позитивної «конкуренції» у служінні та в проповіді Доброї новини. 

«Пріоритетними мають бути стосунки Церкви і громадянського суспільства, а не Церкви та 
81

держави» . Поступовий відхід від різного роду політичних симфоній лише посприяє тому, 
82

що Церкви зможуть «відновити своє давнє служіння» : Церкви мають бути заступницями і 

посередницями у діалозі між державою і суспільством. Цей голос буде сильний тоді, коли 

він буде спільний та конструктивний.

«Церква, яка також є суспільним інститутом, потребує підзвітності, прозорості, 
83

відкритості, системи стримувань та противаг, убезпечення від зловживання владою» , 

стверджують автори тез. Екуменічна робота та співпраця між різноманітними підрозділами 

  

усунення страху та відкритість до творення дружніх стосунків і спільних проектів з 

представниками інших церковних спільнот позитивно вплине на всіх учасників процесу.

Катехизація вірних – одне з важливих завдань як для ПЦУ, так і для всіх  Церков у 

сучасному секулярному світі. Катехизація може підняти загальну освіченість мирян та 

розуміння основних правд віри, щоб усувати невігластво, забобони та упередження щодо 

інших конфесій, і таким чином сприяти налагодженню екуменічної співпраці. Спільні 

напрацювання в сфері катехизації та навчального предмету «Християнська етика» для 

загальноосвітніх шкіл України, ділення досвідом, друк спільно підготовлених книг – 

завдання, з якими Церкви зможуть ефективно справитися лише разом.

Автори тез звертають увагу на потребу в нових перекладах богослужбових текстів та 

оновленні літургійного життя Церкви. Сьогодні українські Церкви мають унікальні 

можливості розвивати своє літургійне життя (їх не було ще 30 років тому), творити нові 

переклади та переосмислювати свій літургійний спадок. Спільні переклади літургійних 

текстів зблизили б українські Церкви візантійської літургійної традиції. Богослужіння, з 

одного боку, має залишитися закоріненим у традицію, а з другого - стати зрозумілим та 

відкритим для людини ХХІ ст., отже, воно вимагає оновлення, а то й реформи. Це складне 

завдання підштовхує Церкви до спільного шукання рішень та пропонування творчих 

підходів до молитовного життя.
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В Україні назріла необхідність відмовитися від старих моделей авторитарного управління 

в Церквах. Є потреба перейти до відкритості на міжконфесійний діалог. Підхід, базований 
86

на «відкритості, діалогічності, інклюзивності, готовності до критики і самокритики» , є 

сьогодні завданням як перед ПЦУ, так і перед усіма українськими Церквами. Діалог і 

відкритість сприятимуть співпраці релігійних громад. Успішний діалог між ПЦУ та УГКЦ 

може стати стимулом для інших міжконфесійних ініціатив. Лише в діалозі може бути 

переосмислене широке коло богословських тем, календарне питання, випрацьовані 

літургійні переклади, узгоджені позиції щодо важливих історичних подій, розв'язані 

соціальні та політичні виклики.

Церков, спільні заходи для ефективного служіння в освіті чи в сфері капеланства, ділення 

досвідом у побудові ефективних структур – усе це дає шанс українським Церквам стати 

промоторами реформ у суспільстві.

У тезах звучить заклик до соціальної відповідальності Церкви перед суспільством, адже Україна 

переживає оновлення громадянського життя, а від Церкви вимагається проявляти «свою 
84

активну соціальну позицію в час суспільних трансформацій» . Довіра суспільства до 

Церков може швидко знизитися, якщо Церкви проявлятимуть ворожість одна до одної та 

сіятимуть розбрат. Потрібна систематична робота над осмисленням викликів часу у світлі 

християнських цінностей, і вона буде плідною, якщо усі Церкви усвідомлять свою 

відповідальність перед суспільством і діятимуть спільно та конструктивно.

Церковна освіта духовенства, яка часто ще тримається зразків XVII-XVIII ст., не досягає своєї 

цілі: «підготовки сучасних, відкритих, активних проповідників Слова Божого і віри 

православної, справжніх лідерів, що можуть очолити християнські спільноти у буремному 
85

та плинному світі. Можливості для церковної освіти мирян ще гірші» . Тому нагальною є 

потреба її реформи. Різні конфесії творять власні освітні інституції: існує ряд 

протестантських освітніх закладів, УГКЦ вдалося створити Український католицький 

університет, який сьогодні є одним із провідних в українській церковній освітній мережі, 

створено Відкритий православний університет Святої Софії-Премудрості. Сьогодні в 

освітній сфері України склалася сприятлива ситуація: конфесії можуть вільно відкривати 

свої освітні інституції, богословські спеціальності мають державну акредитацію, створена 

Спільна богословська комісія щодо визнання дипломів богословського напрямку. Однак, 

щоб досягти справжнього успіху в освіті та зробити прорив у цьому напрямку, необхідна 

широка співпраця християн, ділення досвідом у підготовці духовенства, створення нових 

програм для мирян. Наголос на екуменічній формації, особливо в семінаріях, обмін 

студентами та викладачами між вузами різних конфесій уможливить подолати стереотипи 

та покладе надійний фундамент для ще більшої відкритості і творення дружніх стосунків.
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Нова конфесійна ситуація в Україні несе з собою численні ризики, але водночас є 

багатонадійною в плані співпраці між українськими конфесіями. Ці ризики та можливості 

заслуговують бути дослідженими. Передовсім треба дослідити ставлення представників 

різних конфесій одне до одного, щоб виявити, які перешкоди стоять на шляху до 

примирення і налагодження співпраці. Слід також вивчити питання наявності/відсутності 

екуменічної складової в діяльності українських конфесій: у формації священнослужителів, 

в навчальній програмі семінарій, у публікаціях, у висловлюваннях єрархів та офіційних 

спікерів конфесій, у публікаціях, в житті парафіяльних спільнот. Отримана інформація 

дасть змогу розгледіти перспективи і намітити конкретні кроки до примирення 

українських конфесій та налагодження співпраці в широкому спектрі нагальних питань як 

із церковної сфери, так і в служінні суспільству.

Потреба подальших досліджень

На конфесійному полі України панує плюралізм: жодна з конфесій не може 

претендувати на абсолютну більшість. Конфесійну різноманітність у даному випадку 

варто сприймати радше як дар, проте конфесії ще повинні це усвідомити і навчитися 

користуватися цим даром. Адже така різноманітність спонукує до того, щоб бути відкритим 

на діалог та йти назустріч одне одному. Довіра до християнської проповіді зростає, коли 

християни співпрацюють між собою, а от ворожість та конфлікти підривають довіру 

невіруючого світу. Різні конфесії розвивали свої специфічні дари, тож християни можуть 

вчитися одні від одних, обмінюватися позитивним досвідом. Спільне свідчення про 

цінності буде ефективнішим.

Здобуття автокефалії є не завершенням побудови помісної Церкви, а відкриттям для 

церковної спільноти нового етапу - ще більш відповідального служіння та свідчення. 

Поступовий вихід ПЦУ на міжнародну арену несе надію, що голос українських Церков 

буде чутніший. УПЦ КП та УАПЦ, які склали основу ПЦУ, довгі роки були штучно 

ізольовані від більшості міжнародних християнських процесів, не мали змоги висилати 

своїх студентів за кордон на навчання, брати участь в екуменічних зібраннях (наприклад, 

Всесвітньої Ради Церков), різноманітних академічних чи міжрелігійних зустрічах на 

міжнародному рівні. Якщо ПЦУ сформує гідних кандидатів, зуміє добре продумати та 

розбудувати свою зовнішню політику і долучитися до голосу інших Церков, тоді світова 

спільнота зможе дізнатися не лише про проблеми, які існують в церковному полі України, 

але і про досягнення екуменічного руху та про нові ініціативи. Спільні дії, напрацювання та 

здобутки українських Церков можуть стати натхненням для інших християнських спільнот 

у світі.

3.4. Від розвитку міжконфесійного діалогу в Україні до впливу на міжнародну 

спільноту
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переходів сповільнилася. Скоріш за все, різких змін на конфесійному полі України у 

ближчій перспективі не буде, а тому потрібно звикнути, що в Україні будуть присутні дві 

великі канонічні православні Церкви з різною юрисдикційною приналежністю. ПЦУ та 

УПЦ будуть змушені знайти в Україні певний modus vivendi. Ця обставина може стати 

джерелом міжконфесійних конфліктів, ворожнечі, невизнання, особливо, якщо до цього 

підштовхуватиме Московська патріархія, яка намагається мінімізувати як внутрішньо 

український, так і міжнародний вплив ПЦУ. Проте, якщо не забракне доброї волі двох 

українських Церков, тоді ця ситуація зможе, навпаки, стати джерелом порозуміння, 

примирення та співпраці. 

Висновки

У відносинах між ПЦУ та УГКЦ настала - після періоду взаємних декларацій про 

налагодження співпраці - певна пауза, що пов'язано перш за все з інтенсивним процесом 

внутрішньої розбудови церковних структур ПЦУ. Однак в екуменічному відношенні це 

багатонадійне поле, і згадані Церкви не повинні втратити цей шанс. 

Секуляризація в Україні прогресує, особливо серед молоді, про що свідчить статистика 

останніх років, і потрібно бути готовим до того, що вплив Церкви в суспільстві буде 

зменшуватися. Українські Церкви повинні активно долучатися до вирішення нагальних 

суспільних проблем, налагодити капеланське служіння серед студентства, катехизацію. 
88

Інакше їх чекає неминуча маргіналізація . Вивчення західного досвіду секуляризації може 

бути в даному випадку дуже корисним і помічним.

У результаті перипетій, пов'язаних з отриманням Томосу, майже половина з тих, хто 

визнав себе православним, складають групу «просто православних». Наявність такої групи 

підказує поле для майбутньої праці Церков: треба думати, як цю групу залучити у  

церковне життя.
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