
Відгук
на дисертаційну працю Житкової Олесі Олександрівни 

«Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919- 1930-й роки)» 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціяльністю 07.00.01 - історія України

Проблематика історії Української Автокефальної Православної Церкви в 

історичній науці наразі активно розробляється: опубліковано корпус документів, 

написані поважні монографії власне історичного, історико- біографічного, 

джерелознавчого, регіонального, філософського, богословського змісту тощо. І 

все ж для сучасного дослідника ще залишаються певні дослідницькі поля, де він 

може докласти сил та інтелекту. Це, зокрема, стосується регіонального вивчення 

історії УАПЦ. Дисертантка обрала як тему дослідження функціювання УАПІІ в 

місті Києві, переконуючи в актуальності такої розвідки передовсім тим 

наголосом, що в Києві сформувалися перші українські парафії, він був 

осередком українського автокефального руху, тут діяли керівні органи УАПЦ; 

наголошується також на потребі «створення в українській історичній науці 

комплексного дослідження діяльносте УАПЦ саме у межах міста Києва» (с. 

16— 17).

Тим часом зазначимо, що, зважаючи на стан досліджености історії УАПЦ 

О. О. Житковій не варто було б ставити завданням розкрити передумови 

створення УАПЦ (с. 17), це вже зроблено до неї, а варто було більше 

зосередитися на вивченні особливостей функціювання її парафій і чільних 

міських структур УАПЦ саме в Києві. Очевидно, що ці особливості мали б 

визначали і предмет дослідження. Це ж скажемо й щодо формулювання окремих 

позицій, що стосуються новизни, зокрема, останнього пункту, де йдеться про 

завдання загалом розроблене в історіографії (с. 19).

Виходячи з регіонального аспекту дослідження, дисертантка 

запропонувала основні позиції його плану, за яким і побудовано працю. При 

цьому авторка прагнула поєднати загальноукраїнський і регіональний аспекти 

проблеми. Однак, на наш погляд, варто було б другий аспект суттєво посилити. 

Так у другому розділі сформульовано пункт 2.2, який охоплює не тільки цю



дисертацію в цілому, а й загалом всю тематику УАПЦ («2.2. Організаційне 

становлення, розбудова та припинення діяльності УАПЦ»). Цей логічний 

перекос став на заваді дисертантці глибше зосередитися на києвознавчих 

аспектах. Це, зокрема, стосується надзвичайно важливих у творенні УАПЦ 

березневому та травневому з’їздах духовенства і мирян Київщини 1921 р., на 

яких обговорювалися не лише місцеві проблеми, а й вироблялася й 

випробовувалася ідеологія і стратегія Всеукраїнського жовтневого собору 

1921 р. Поглиблене вивчення цих. двох зібрань могло б бути ключовим 

виграшним моментом дисертації, в якому поєднувався загальноукраїнський 

контекст церковно-визвольного руху і його регіональний зміст для Києва. Тим 

часом, ця тема висвітлювалася в історіографії, зокрема і в наших працях. 

Дисертантці слід було її поглибити й посилити.
Чи не найважливішим аспектом будь-якої кандидатської дисертації є 

освоєння здобувачем основного корпусу історіографії проблеми. Загалом 

кажучи, О. О. Житкова з цим завданням впоралася, хоча далеко не всі 

напрацювання проаналізовано й використано саме в аспекті обраної теми 

києвознавчого характеру.
Дисертантка опрацювала основне коло опублікованих та архівних 

джерел з кількох архівосховищ - ЦЦАВОВУ, ЦДАВО, 1 'ДА СБУ, Державного 

архіву м. Києва, що й дало можливість оперти дослідження на належну 

джерельну основу. Проте широке коло архівних матеріялів наразі 

опубліковано, вони є у відкритому доту пі. Це, зокрема, стосується документів, 

опублікованих у виданні «З архівів ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ». У списку 

літератури до дисертації ці джерела згадуються, а в самому тексті праці робота 

з ними недостатня. Особливо прикро, що це стосується протоколів допитів В. 

Чехівського та М. Мороза, чільних учасників автокефального руху. Це ж 

стосується і щоденників Сергія Єфремова, який був уважним спостерігачем 

подій саме в Києві і спілкувався з багатьма учасниками автокефального руху. 

Посилання на те, що «мемуарні праці мають суб’єктивний характер, а тому 

слід об’єктивно та критично аналізувати їх зміст» (с. 45) мало б спонукати 

діяти в цьому ключі, а не обмежуватися цим загальним зауваженням.



Дисертантка подає загальну картину українського церковного руху 1917 — 

1918 р., наголошуючи на тому, що ці важливі події відбувалися саме в Києві (с. 

52 -  55). Коротко характеризується перебіг Всеукраїнського православного 

церковного собору 1918 р. Було б доцільним, виходячи з теми дисертації 

докладіте спинитися на позиції саме київських його делегатів. Це дало б 

можливість більш випукло схарактеризувати чисельне переважання 

великоросійського шовіністичного попівства, а отже зрозуміти головну 

причину провалу Собору. Дисертантка, посилаючись на І. Власовського, 

зазначає, що «формування самостійної української православної церкви так і не 

відбулося внаслідок як політичної нестабільності революційних часів, так і 

через відсутність консенсусу всередині церкви та дієвої співпраці зі світською 

владою» (с. 56). Однак, справа не в «консенсусі», а в шовіністичній позиції 

російського єпископату, який мав метою провалити справу з вирішенням 

українського церковного питання. Варто було б згадати, що реалізуючи цю 

мету, очільники собору вчинили підміну складу його делегатів, і виключили 

автокефалістське його крило, в якому чисельну більшість становили 

представники Києва.

Невиправдано стисло схарактеризовано роботу березневого з’їзду 

парафій Київської округи, що проходив у березні 1921 р. (с. 63 -  64) та 

церковного собору Київщини в травні 1921 р. (с. 64 -  65). Лапідарно сказано, 

що в жовтня 1921 р. «митрополитом Київським та всієї України став 

В. Липківський (с. 65). Але чому саме він? Тим часом, саме в Києві з 1903 р. 

проходила його пастирська праця, тут його знали як громадського діяча, 

викладача й публіциста, зрештою, із серпня 1919 р. він був настоятелем 

Софійського собору. Про- це все йдеться у відомих дослідженнях, матеріяли 

яких варто було долучити. Авторка вирішила коротко викласти зміст ухвал 

Собору УАПЦ в жовтні 1921 р. (с. 65 -  70). Але логічно після цього було 

показати, як розгорталося творення автокефальних парафій в Києві, до чого 

мала б спонукати назва дисертації.

Наступний параграф 2.2. має назву в тому ж дусі: «Організаційне 

становлення, розбудова та припинення діяльності УАПЦ» (с. 71 -  100). Але це



не є завданням цієї дисертації. Про це написано иншими дослідниками. 

Завдання дисертантки -  Київ: духівництво і парафіяни УАПЦ. Те саме 

стосується і загального параграфа 2.3 «Підготовка священнослужителів та 

церковнослужителів для УАПЦ» (с. 83 -  100). Щоправда, тут київські сюжети 

присутні, бо підготовчі курси провадили свою діяльність переважно в Києві.

Серцевиною дисертації, її визначальною частиною є її третій розділ під 

назвою «Діяльність релігійних громад УАПЦ у Києві» (с. 101 -  134). Авторка 

розпочинає розповідь з характеристики формування адміністративно- 

територіального устрою міста та його розмірів впродовж 1917 -  1930 рр., однак, 

який стосунок це має до форму ванкя парафій УАПЦ залишається 

незрозумілим. Стисло перелічивши ці парафії і не намагаючись подати бодай 

якісь нові факти з їхнього утворення, діяльносте тощо, дисертантка береться 

переконати читача, що їй треба «розкрити особливості соціально-економічної 

політики радянської влади та рівня життя населення впродовж 1920-х рр.» (с. 

104-106).

Фактичний матеріял з життя київських парафій знаходимо на с. 106 -  109, 

де характеризуються джерела надходжень та видатки Старокиївської та 

Іллінської (Либідської парафії). Далі дисертантка стверджує, що «важливе 

місце в діяльності автокефальних громад м. Києва займало реформування 

релігійної обрядовості» (с. 109). Але, очевидно, що ці питання вирішуються не 

на рівні парафій, а на загальноцерковному рівні (Собор). Читаємо, що «в 

автокефальних парафіях розповсюдилася практика окремого збору коштів та 

видатків на реформування внутрішньоцерковного життя» (там само). Далі 

подається конкретика з життя київських парафій, але вона стосується иншого, а 

саме, вшанування пам’яті Шевченка, запровадження «Служби визволення», 

забезпеченню музично-хорового • мистецтва, матеріяльного забезпечення 

духівництва, податкового тиску на парафії.

Розгорнутий матеріял за темою дисертації подано в підрозділі 3.2. 

«Участь київських парафій УАПЦ у реформуванні внутрішньоцерковного 

життя», в якому конкретика життя київських парафій, передовсім



Старософійської, подається у зв’язку із явищами, характерними для всієї УАПЦ 

загалом, (с. 114- 134).

В такому ж ключі побудовано й 4-й розділ дисертації «Ставлення 

партійно-державної влади до діяльності УАПЦ у Києві». Дисертантка 

характеризує перебіг вилучення церковних цінностей з церков УАПЦ, показує 

брутальний характер його проведення, в ході якого нехтувалося навіть 

радянське законодавство і яке стало фактично безконтрольним пограбуванням 

Церкви. Авторка розкриває обтяжливий характер податкових поборів на 

київські парафії (с. 139 -  142).

Підрозділ 4.2 «Дискредитація владою діяльності УАПЦ у м. Києві» за 

змістом є значно ширшим, бо характеризує систему репресій проти Української 

Церкви загалом. У ньому подано й матеріял, який стосується м. Києва. На наш 

погляд, дисертантці слід було виділити цей аспект, виразніше показуючи 

специфіку репресивних акцій в самому Києві. Цьому, без сумніву, могло 

сприяти глибше використання опублікованих матеріялів ЧК -  ГПУ.

Праця завершується висновками, в яких акцентуються основні 

спостереження, викладені в дисертації.

Здобувачка апробувала основні положення дисертації на числених 

наукових конференціях та в статтях, опублікованих в наукових виданнях 

відповідно до вимог Державної атестаційної комісії. Зміст дисертації належним 

чином викладено в авторефераті. Загалом здобувачка дала відповідь на 

поставлені завдання, хоча вказані вище недоліки й потребують врахування в 

подальшому дослідженні проблеми.

Проаналізувавши структуру та зміст дисертації Житкової Олесі 

Олександрівни «Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919 -  1930 рр.)» та праць, 

опублікованих за темою дисертації, відповідно до «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2018 р. (з 

відповідними подальшими змінами згідно з постановами КМУ № 567, 1159 та 

567), зазначаємо, що згадана дисертація висвітлює актуальну в історичній науці 

проблему, її наукові положення і висновки належним чином обґрунтовані і 

викладені в опублікованих працях, дисертація загалом відповідає вимогам



«Порядку присудження наукових ступенів», а здобувачка заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціяльністю

07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент 
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КВНЗ «Вінницька академія безперервної освіти» 
Вінницької обласної Ради ҐІ!  ( // ——  ̂ &'

З грудня 2019 р.

А. Л. Зінченко

*  /7/ЛПИС У /;
ЗАСВІДЧУЮ

Є  З

~ ~  ВХіЛ №. УЩУ » ({А 1* —

_ В ідділ  ш д о й о д с т в є  та архіву 
Київського каціонйпьногс унш ерадету



ВІДГУК
офіційного опонента Я.М. Файзуліна на дисертацію Житкової Олесі 

Олександрівни «Діяльність УАПЦу м. Києві (1919-1930-й роки)», подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю

07.00.01 -  історія України.
Історія української національної церкви, якою у 1919-1930 роках була

Українська автокефальна православна церква (.цапі -  УАПЦ), є невід'ємною 

складовою історії України. Сучасні дослідники історії УАПЦ цілком слушно й 

відповідно до джерел церковно-визвольний рух, створення УАПЦ та її 

діяльність характеризують як частину ширших процесів -  українського 

державотворення та національно-визвольного руху. З іншого боку, постання 

УАПЦ — було логічним наслідком процесів духовного відродження 

українського народу, що відбувалися в добу Української революції 1917-1921 

років. Не викликає сумнівів києвоцентричність' тогочасних подій, Київ був 

столицею УНР та Української Держави, а відтак' тут відбувалися ключові події 

державного, політичного та духовного життя, місто стало центром церковного 

життя для всієї України і українського автокефального руху.

Саме в Києві впродовж 1919 -  1930-го рр. відбулося становлення, 

організаційне та інституційне оформлення УАПЦ, були реалізовані ключові ідеї 

національної православної церкви, що полягали в запровадженні принципів 

автокефалії та українізації внутрішньоцерковного життя. Однак незважаючи на 

провідну роль Києва в історії українського автокефального руху, ці важливі 

аспекти з історії УАПЦ в українській історіографії не знайшли комплексного 

наукового вивчення, що обумовило обрання дисертанткою такої теми 

дослідження -  «Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919-1930-й роки)».

Тема дисертації додатково актуалізується подіями в релігійно-

церковному житті України на сучасному етапі. Як відомо, 6 січня 2019 р.

Вселенський патріарх Варфоломій вручив Томос про автокефалію

предстоятелю Православної церкви України митрополитові Епіфанію. В ході

подальшої розбудови Православної церкви України релігійні та суспільно-

політичні діячі мали б враховувати історичниі: досвід, національні церковні

традиції, здобутки і прорахунки попередників. В тому числі й результати
і
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досліджень з історії УАПЦ у місті Києві у 1919-1930 рр. Вирішення проблеми, 

що розглядається у дисертації, стало можливим завдяки чіткому 

формулюванню мети і завдань роботи, її об’єкту й предмету, хронологічних і 

географічних меж, застосуванню відповідних методів дослідження.

Наукова новизна положень, узагальнень і висновків дисертації полягає в 

тому, що уперше комплексно досліджено та реконструйовано процес 

становлення, розвитку й діяльності УАПЦ в Києві у 1919-1930 рр. Лаконічно 

розкрито передумови поширення автокефального руху в м. Києві та виділено 

основні етапи на шляху створення УАПЦ. Висвітлено політику Уряду УНР -  

Ради Народних Міністрів, а також радянських урядів щодо УАПЦ, зміст 

ключових нормативно-правових актів, котрими регулювалися державно- 

церковні відносини. Охарактеризовано структуру управління УАПЦ протягом 

1920-х рр., специфіку та динаміку поширення парафій церкви в Києві та 

загалом в Україні. Продемонстровано як відбувалося посилення протиріч у 

відносинах між УАПЦ та органами радянської влади, що зрештою зумовило 

ліквідацію церкви. Розкрито діяльність УАПЦ з підготовки 

священнослужителів для автокефальних парафій упродовж 1920 рр., 

функціонування пастирських (богословських) курсів у м. Києві. Поглиблено 

знання про основні засади функціонування релігійних громад УАПЦ у м. Києві 

та роль київських парафій УАПЦ у реформуванні внутрішньоцерковного 

життя. Детально проаналізовано дії радянської Елади з обмеження діяльності, 

дискредитації та ліквідації УАПЦ, зокрема виокремлені заходи економічного та 

адміністративного тиску, антирелігійна агітація та пропаганда, карально- 

репресивні заходи щодо діячів автокефального руху тощо. До наукового обігу 

залучено значну кількість раніше недосліджених документів і архівних 

матеріалів, маловідомих публікацій в радянській пресі. Позитивним моментом 

дисертації є те, що всі питання розглядаються дисертанткою на основі 

концептуального положення: творення УАПЦ розглядається як складова і 

невід'ємний компонент державотворення та українського національно- 

визвольного руху.
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Наукові положення, висновки і рекомендації дисертації достатньо 

глибоко та переконливо обґрунтовані і їх формулювання не викликає 

заперечень. Фактичний матеріал подається у тісному зв'язку з авторськими 

роздумами і висновками. Не всі вони однаковою мірою важливі, проте це є 

серйозною спробою увійти в сутність обраної теми.

Представлене наукове дослідження базується на досить широкій і 

репрезентативній джерельній базі. Остання включає в себе документи 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України), Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України (ЦЦАГО України), Державного архіву міста 

Києва (Держархів м. Києва) та Галузевого державного архіву Служби безпеки 

України (ГДА СБУ). Крім того, до джерельної бази дослідження належать 

публікації документів та матеріалів, мемуарні джерела, публікацій в пресі. При 

цьому основний масив джерел для дослідження, походить із фонду 3984 

«Українська автокефальна православна церква, м. Київ» ЦДАВО України. Це 

листування Всеукраїнської Православної Церковної Ради з єпископами та 

парафіями, організаційні документи та рішення церковних з’їздів та соборів, 

статути, протоколи і звіти церков, документи Української богословської школи 

у м. Києві та пастирських курсів і т.д. Вони відображають хід організації 

УАПЦ, діяльності вищого церковного керівництва та автокефальних парафій м. 

Києва, реформування внутрішньоцерковного життя та забезпечення діяльності 

богословських курсів, відносини між УАПЦ і радянською владою тощо. В 

сукупності з опублікованими джерелами архівні документи дали змогу подати в 

дисертації чимало раніше невідомих або мало відомих фактів з історії 

організації та діяльності УАПЦ в Києві у 1919-1930 роках. Для висвітлення 

відносин керівництва УАПЦ із органами радянської влади та закордонними 

українськими церковними осередками використані матеріали ЦЦАГО України, 

зокрема популярних серед істориків Ф. 1 «Центрального комітету Компартії 

України» та Ф. 269 «Колекція документів «Український музей в Празі».

з



Наукові положення, узагальнення і висновки дисертації Житкової Олесі 

Олександрівни достатньою мірою знайшли відображення в 15 публікаціях у 

наукових збірниках та матеріалах конференцій; з яких 5 опубліковані у фахових 

виданнях України. Авторські публікації висвітлюють передумови і роль Києва 

як центру автокефального руху в добу Української революції 1917-1921 рр.; зміни 

в релігійній обрядовості та діяльності церковних громад УАПЦ у м. Києві у 1920 

рр.; взаємовідносини Старокиївської парафії УАПЦ м. Києва з органами 

державної та партійної влади (1920 -  1930 рр.); українізація внутрішньо- 

церковного життя УАПЦ у м. Києві (1920-ті рр.); Діяльність УАПЦ у м. Києві 

(1921 -  1930-й рр.); освітня діяльність УАПЦ у м. Києві (початок 1920-х рр.) та 

інші. Публікації написані згідно встановлених вимог, не дублюються, насичені 

цікавим і часто маловідомим матеріалом, що був виявлений і опрацьований 

Житковою Олесею Олександрівною в ході науково-дослідницької роботи.

Текстовий матеріал дисертації доповнюють додатки, укладені 

дослідницею, і які містять інформацію про кількість парафій УАПЦ в Україні 

(1920-ті рр.) та у м. Києві (1919-1927 рр.); перелік лекцій та лекторів 

пастирських курсів УАПЦ (1921 р.) та пастирських курсів УАПЦ (1921 р.)

Положення й висновки дисертації у стислому вигляді відбиті 

в авторефераті, який повністю відображає її структуру та зміст.

Дослідження Житкової Олесі Олександрівни стане в нагоді при написанні 

узагальнюючих і спеціальних праць з історії України, історії УАПЦ в Києві у 

1919-1930 роках, відродження української автокефальної церкви як складової 

українського національно-визвольного руху. Матеріали дисертації будуть 

корисними при викладанні у вищих навчальних закладах нормативних та 

спеціальних курсів з історії України, історії Києва означеного періоду. 

Джерельні матеріали, використані у дослідженні, можуть стати у нагоді при 

укладанні збірників документів з історії УАПЦ.

Разом з тим, як і кожна самостійна дослідницька робота, що розглядає 

невирішені наукові питання, рецензована дисертація не позбавлена окремих 

недоліків і до неї можуть бути висловлені зауваження та побажання.
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Хронологічні рамки дисертаційної роботи окреслені 1919-1930 рр. Від 

ухвалення Радою Народних Міністрів 1 січня 1919 р. закону «Про вищий уряд 

Української автокефальної православної соборної церкви» і рішення 

Надзвичайного собору УАПЦ у 1930 р. про припинення діяльності керівних 

органів церкви. Із приміткою, що для з’ясування витоків створення УАПЦ 

автор виходить за означені хронологічні рамки. На наш погляд, логічніше було 

б визначити нижньою хронологічною межею 1917 р., як приміром датується 

відома праця В. Липківського «Відродження церкви в Україні. 1917-1930» і як 

датують свої праці багато українських істориків. Таким чином, до дисертації 

були б включені події пов’язані з боротьбою за УАПЦ в часи Української 

революції 1917-1921 рр. Тим паче, що до цього датування авторка неодноразово 

звертається у тексті дисертації, згадуючи про формування Виконавчого 

комітету духовенства і мирян (7 березня 1917 р.) або ж єпархіальні 

з’їзди (собори), учасники яких підтримували ідею створення самостійної 

національної православної церкви та визнали за необхідне скликати 

всеукраїнський церковний собор та інше.

Історіографія дослідження погрупована наступним чином: радянська 

історіографія, праці зарубіжних дослідників та сучасна українська 

історіографія. Таким чином, випадає цілий історіографічний напрямок -  

українська діаспорна історіографія. Хоча окремі праці діаспорних діячів та 

істориків згадуються після огляду радянської історіографії. Праці науковців та 

громадських діячів Г. Лужицького та Б. Боцюрківа розглядаються авторкою в 

розділах присвячених зарубіжній історіографії, що не зовсім правильно. 

Загалом більшість історичних паць, що подаються в історіографічнму огляді, 

описані дуже загально і схематично, без заглиблення і деталізації.

Відтак мусимо констатувати, що розділ «Історіографія дослідження» 

містить глибокі оцінки стану розвитку історіографії та визначення напрямів її 

подальшого розвитку, але не завжди відображає процес приростання наукових 

історичних знань. Отже, читачеві буде важко зорієнтуватися і знайти відповіді 

на запитання: які аспекти проблеми розроблені в достатній мірі, які тільки

5



порушувалися і не знайшли повного розв'язання, а які взагалі не порушувалися 

в історичній літературі і вперше на належному рівні висвітлені у цій праці.

Подекуди в тексті трапляються механічні помилки та нелогічності. 

Приміром вказується, що радянський автор Д. Ігнатюк критикував розвиток 

церковного руху в Україні у першій половині XX ст., хоча він фізично не міг 

цього зробити, адже його дописи в періодиці вийшли 1928 р.

Як вже відзначалося, дисертація підготовлена на досить широкій і 

репрезентативній джерельній базі. Однак, на наш погляд, в значній мірі 

залишається не використаним ресурс Галузевого державного архіву Служби 

безпеки України, дисертантці варто було б звернути увагу на кримінальні 

справи українських підпільних організацій Всеукраїнського центрального 

повстанського комітету та Козачої ради Правобережної України, керівників та 

активних діячів УАПЦ -  Василя Липківського, братів Володимира та Миколи 

Чехівських, Михайла Мороза та інших, державних діячів УНР та представників 

української національної інтелігенції -  Сергія Єфремова, Андрія Ніковського, 

Володимира Дурдуківського, Миколи Любинського, Павла Христюка, 

Людмили Старицької-Черняхівської та інших. Вони містять цінні свідчення про 

організацію та діяльність УАПЦ, про її підтримку українською інтелігенцію.

Крім того, в дисертації варто було б використати цінні матеріали 

Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України, які містять 

інформацію про зв’язок Уряду УНР та УАПЦ, парафій УАПЦ в Україні з 

закордонними осередками, спробу Уряду УНР отримати автокефалію 

Українській православній церкві у 1930 році. Значна частина архівних 

матеріалів, що стосується української політичної еміграції у 1920-1930 рр. 

розсекречена і оприлюднена на сайті Служби зовнішньої розвідки України.

Дослідження тільки б виграло, якби у ньому було подано більше 

біографічних відомостей (можливо у формі окремого додатку) про діячів 

УАПЦ в Києві, або ж від створення просопографічного портрету 

священнослужителів УАПЦ.

6



На наш погляд, варто було б детальніше висвітлити участь УАПЦ в 

підтримці антибільшовицького повстанського руху, а також подати докладніші 

інформації про вшанування УАПЦ визначних діячів української історії -  Тараса 

Шевченка, Івана Франка та інших, ставлення церковнослужителів до вбивства 

Симона Петлюри, що було однією з ключових подій того часу.

Дуже оглядово в дисертації висвітлені репресії радянських карально- 

репресивних органів проти церковних діячів і вірян автокефальних парафій 

міста Києва, вони розглядаються в комплексі з іншими заходами економічного 

та адміністративного тиску на УАПЦ. Хоча це теж є мало висвітлений аспект 

історії діяльності УАПЦ в 1919-1930 рр.

Попри висловлені зауваження дисертація Житкової Олесі Олександрівни 

не втрачає належної наукової якості. Дослідження є самостійною, завершеною 

роботою, яка в сучасній українській історіографії комплексно висвітлює 

організацію та діяльність УАПЦ в Києві у 1919-1930 роках. Для неї характерні 

доступний стиль викладу матеріалу, логічність і чіткість при формулюванні 

положень і висновків.

За актуальністю обраної теми, новизною положень, можливостями 

практичного використання дисертація «Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919- 

1930-й роки)» відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 

656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), 

Наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р., а її автор Житкова Олеся 

Олександрівна заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

історичних наук за спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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