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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В житті українського суспільства традиційно важливу 

роль відіграє церква. Релігійно-церковне життя в Україні на сучасному етапі 

характеризується трансформаційними процесами в православних церквах. 

Триває розбудова Православної Церкви України, яка отримала автокефальний 

статус 6 січня 2019 р. відповідно до Патріаршого та Синодального Томосу, 

наданого Вселенським Патріархатом. Православна Церква України розгортає 

свою діяльність, спираючись на національні церковні традиції та здобутки 

попередників. 

Спроба відродити і сформувати національну православну церкву вже мала 

місце в українській історії у ХХ ст. Українська революція 1917 – 1921 рр. 

сприяла створенню Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). 

Центром автокефального руху стало місто Київ. Перший митрополит УАПЦ 

В. Липківський у праці з історії української православної церкви називав Київ 

«осередком церковного життя для всієї України»1. Саме в Києві розпочалося 

формування автокефального руху, виникли перші автокефальні парафії, а 

місцеві церковні діячі та віряни виявили значну активність у процесі творення 

самостійної православної церкви. Внаслідок несприятливих суспільно-

політичних умов автокефалія української церкви фактично декларувалася тричі 

у 1919 р., 1920 р. та 1921 р. У Києві було проведено Перший всеукраїнський 

православний церковний собор 1921 р., на якому відбулося офіційне заснування 

УАПЦ, сформовано церковну ієрархію та ухвалено канони УАПЦ. У Києві 

розташовувалися органи церковного управління, кафедральний храм УАПЦ та 

проводилися пастирські курси для підготовки нових членів причету. 

Надзвичайний собор УАПЦ у 1930 р., який ухвалив рішення про припинення 

діяльності керівних органів церкви, також проходив у Києві. 

Впродовж 1919 – 1930-го рр. у Києві відбулося становлення, організаційне 

та інституційне оформлення УАПЦ, були реалізовані ключові ідеї національної 

православної церкви, котрі полягали в запровадженні принципів автокефалії та 

українізації внутрішньоцерковного життя. Дослідження діяльності УАПЦ у 

місті Києві дозволяє проаналізувати попередній досвід, на який зможуть 

спиратися релігійні та суспільно-політичні діячі на шляху розбудови 

української православної церкви у сучасну добу. Актуальність теми дисертації 

також обумовлена відсутністю в історіографії комплексного дослідження теми 

діяльності УАПЦ у місті Києві. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт 

«Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки 

цивілізаційного вибору», затвердженої вченою радою історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(державний реєстраційний номер 16БФ046-01). 

                                                           
1 Липківський В. Відродження церкви в Україні. 1917–1930 / В. Липківський. – Торонто, 1959. – С. 59. 
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Мета дослідження – проаналізувати основні напрями діяльності УАПЦ 

у місті Києві крізь призму функціонування парафій УАПЦ та взаємовідносин 

з органами радянської влади. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- охарактеризувати історіографію, джерельну базу та методологічну 

основу дослідження; 

- розкрити передумови створення УАПЦ; 

- дослідити специфіку становлення, організаційної розбудови, 

діяльності та ліквідації вищих церковних інституцій УАПЦ у місті 

Києві; 

- висвітлити діяльність УАПЦ із підготовки священнослужителів та 

церковнослужителів у місті Києві; 

- проаналізувати роль київських парафій УАПЦ у реформуванні 

внутрішньоцерковного життя; 

- прослідкувати застосування радянською владою економічних та 

адміністративних засобів впливу на діяльність парафій УАПЦ у 

місті Києві; 

- висвітлити основні напрями більшовицької антирелігійної агітації та 

пропаганди, спрямованої проти діяльності УАПЦ у місті Києві; 

- прослідкувати організацію органами партійно-державної влади 

розколу всередині УАПЦ та проведення репресій проти церковних 

діячів і вірян автокефальних парафій міста Києва. 

Об’єктом дослідження є діяльність Української автокефальної 

православної церкви у місті Києві у 1919 – 1930-му рр. 

Предметом дослідження є форми, методи, напрями діяльності УАПЦ та 

її парафій у місті Києві та взаємовідносини між УАПЦ та органами 

радянської влади. 

Хронологічні рамки дисертаційної роботи охоплюють період з 1919 р. 

по 1930-й р. Нижня межа обумовлена ухваленням Радою Народних Міністрів 

Директорії УНР 1 січня 1919 р. закону «Про вищий уряд Української 

автокефальної православної соборної церкви», котрий проголосив створення 

УАПЦ, і початком формування парафій автокефальної церкви у місті Києві. 

Верхня межа обумовлюється рішенням Надзвичайного собору УАПЦ у 

1930 р., який проходив у місті Києві, припинити діяльність керівних органів 

церкви. Для з’ясування витоків створення УАПЦ автор виходить за означені 

хронологічні рамки. 

Географічні рамки дослідження визначені специфікою регіонального 

дослідження та охоплюють місто Київ. 

Методологічну основу дослідження склали принципи історизму, 

об’єктивності, комплексності, опори на історичні джерела, систематизації та 

детермінізму. Під час написання дисертації застосовувалися загальнонаукові 

методи: аналізу і синтезу, аналогії, узагальнення, класифікації. 

Методологічна основа дослідження спирається також на ряд спеціально-

історичних методів: історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, 
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статистичний, регіоналістичний, актуалізації. Специфіка теми дисертації 

обумовила використання методів історичної регіоналістики, що дозволило 

дослідити діяльність церковних інститутів і парафій УАПЦ, формування 

державно-церковних відносин у межах м. Києва. 

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні 

діяльності структур та парафій УАПЦ саме у межах міста Києва. 

Вперше: 

- досліджено діяльність київських автокефальних парафій у сфері 

реформування внутрішньоцерковного життя; 

- прослідковано політику партійно-державної влади щодо автокефальних 

парафій міста Києва та керівних органів церкви; 

- введено до наукового обігу невідомі раніше дослідникам архівні 

документи, які висвітлюють діяльність київських автокефальних 

парафій, розкривають зміст репресивних заходів партійно-державної 

влади щодо діячів УАПЦ у місті Києві. 

Набули подальшого розвитку: 

- дослідження передумов створення УАПЦ на регіональному рівні; 

- вивчення становлення та організаційних засад діяльності УАПЦ у місті 

Києві; 

- висвітлення діяльності УАПЦ із реформування внутрішньоцерковного 

життя; 

- дослідження організації видавничої діяльності УАПЦ та підготовки 

церковно- та священнослужителів; 

- аналіз основних напрямів партійно-державної політики в УСРР щодо 

релігії та церкви загалом і УАПЦ зокрема. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що матеріали 

дослідження можуть бути використані органами державної влади України 

для розробки новітньої концепції державно-церковних відносин, а також при 

написанні праць та підготовці навчальних дисциплін за напрямами історія 

України, історія української культури, історія релігії в Україні. 

Апробація результатів дослідження здійснена шляхом оприлюднення 

основних положень і висновків дисертації на міжнародних і всеукраїнських 

конференціях: Шевченківська весна – 2016. XIV Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 2016 р.); Дні 

науки історичного факультету – 2016. ІХ Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного 

факультету» (м. Київ, 2016 р.); VIII Міжнародна наукова конференція 

«Українська Церква в історії українського державотворення». До 100-ліття 

Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за 

автокефалію (м. Київ, 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Українська революція 1917 – 1921 рр.: апогей національно-

визвольної боротьби ХХ ст.» (м. Хмельницький, 2018 р.); 7-ма науково-

практична конференція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи 

подолання» (м. Одеса, 2019 р.). 
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Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено в 15 

публікаціях, з них 5 статей надруковано у фахових виданнях (з них три 

входить до міжнародної індексації Index Copernicus), 1 – у закордонному 

виданні та 9, що додатково відображають результати дисертаційного 

дослідження. 

Структура дисертації обумовлена метою і завданням дослідження та 

побудована за проблемно-хронологічним принципом. Дисертація складається 

з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів (10 підрозділів), 

висновків, списку використаних джерел і літератури (268 найменувань на 

27 сторінках), додатків (5 додатків на 7 сторінках). Основний текст 

викладено на 168 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 218 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначені об’єкт, предмет, 

мета і завдання, методологічна основа дослідження, хронологічні й 

територіальні межі, охарактеризовано наукову новизну і практичне значення 

отриманих результатів. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та методологічна 

основа дослідження» проаналізовано історіографічну та джерельну базу 

дисертації, визначено методологічний апарат дисертаційного дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія дослідження» проаналізовано 

історіографію теми дослідження. Відповідно до проблемно-хронологічного 

підходу, праці із теми дисертації можна поділити на наступні групи: 

радянська історіографія, праці зарубіжних дослідників та сучасна українська 

історіографія. 

Для праць радянського періоду, в яких автори торкалися діяльності 

церкви в УСРР у 1920 – 1930-х рр., характерна тенденційність та 

заангажованість з ідеологічних міркувань, оскільки церква розглядалася як 

ідейний супротивник партійно-державної влади. Безпосередньо 

дискредитації національного церковного руху, зокрема автокефального, 

присвячені праці І. Сухоплюєва, Ю. Самойловича, Б. Кандідова1. Праці 

другої половини 1930 – початку 1980-х рр. з історії церкви також були 

написані в руслі марксистсько-ленінської методології та критики релігійного 

світогляду2. У радянській історіографії відсутні праці, в яких висвітлювалася 

діяльність УАПЦ у регіональному вимірі. 

Зарубіжні праці з теми становлення церкви в Україні у першій третині 

ХХ ст. представлені роботами дослідників із діаспори та дослідженнями 

закордонних авторів. Питанню теоретико-концептуальних засад автокефалії 

                                                           
1 Сухоплюєв І. Українські автокефалісти / І. Сухоплюєв. – Х., 1925. – 62 с.; Самойлович Ю. Українська 

церква на послугах національної контрреволюції / Ю. Самойлович // Революція й релігія. – Х.; К., 1930. – 

Кн. 2. – С. 198-302; Кандидов Б. Церковь и гражданская война на Юге (Материалы к истории религиозной 

контрреволюции в годы гражданской войны) / Б. Кандидов. – М., 1931. – 295 с. 
2 Ярославский Ем. Против религии и церкви. Том 3. Пролетарская революция в борьбе с религией / 

Ем. Ярославский. – М., 1935. – 563 с.; Голодний М. О. Радянське законодавство про релігійні культи / 

М. О. Голодний. – К., 1974. – 340 с.; Розенбаум Ю. А. Советское государство и церковь / Ю. А. Розенбаум. – 

М., 1985. – 174 с. та ін. 
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церкви, історії становлення православної церкви в Україні присвячені праці 

О. Лотоцького, Н. Полонської-Василенко1. Історія створення та діяльності 

УАПЦ розкрита у дослідженнях І. Власовського, Д. Бурка2. З англомовних 

досліджень варто виокремити роботи Г. Лужницького, Б. Боцюрківа, 

Д. Періса3, в яких значна увага приділена вивченню державно-церковних 

відносин в СРСР. У той же час дослідження з теми діяльності УАПЦ саме у 

м. Києві серед доробку закордонних авторів відсутні. 

Сучасні українські дослідники більш ґрунтовно підійшли до аналізу 

історії становлення та діяльності УАПЦ у 1920-х рр. Створення та 

функціонування УАПЦ та її структур впродовж 1917 – 1921 рр. розкриті у 

працях В. Ульяновського та Б. Андрусишина, дисертаційній роботі 

О. Ткачук4. Аналізу відносин партійно-державної влади та православної 

церкви присвячені дослідження В. Пащенка, спільна монографія В. Пащенка 

та А. Киридон, праці В. Силантьєва5. Більшовицька політико-правова модель 

державно-церковних відносин та механізми її реалізації, у тому числі й на 

прикладі УАПЦ, проаналізовані у дисертації А. Киридон та інших 

дослідженнях автора6. 

Розкол у православній церкві в Україні розкрито у монографіях і 

статтях О. Ігнатуші, О. Тригуба7 та ін. Утворення «Діяльно-Христової 

церкви» з членів УАПЦ та підтримка більшовиків її діяльності для внесення 

                                                           
1 Лотоцький О. Автокефалія. В 2 т. / О. Лотоцький. – Т. 1. Засади автокефалії. – Варшава, 1935. – 207 c.; Т. 2. 

Нарис історії автокефальних церков. – Варшава, 1938. – 560 с.; Полонська-Василенко Н. Історичні підвалини 

УАПЦ / Н. Полонська-Василенко. – Рим, 1964. – 126 с. 
2 Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т., 5 кн. Т. 4. Частина 1 (ХХ ст.) / І. 

Власовський. – Нью-Йорк; Бавнд Брук, 1961. – 384 с.; Бурко Д. Українська Автокефальна Православна 

Церква – вічне джерело життя / Д. Бурко. – Саут-Бавнд-Брук, 1988. – 392 с. 
3 Luznycky G. Persecution and Destruction of the Ukrainian Church by the Russian Bolsheviks / G. Luznycky. – 

New York, 1960. – 64 p.; Bociurkiw B. R. Ukrainian churches under Soviet rule: two case studies / B. R. 

Bociurkiw. – Cambridge, Massachusetts, 1984. – 113 p.; Peris D. Storming the Heavens. The Soviet League of the 

Militant Godless / D. Peris. – Ithaca, 1998. – 237 p. 
4Ульяновський В. Церква в Українській Державі. 1917 – 1920 рр. (доба Української Центральної Ради) / 

В. Ульяновський. – К., 1997. – 200 с.; Ульяновський В. Церква в Українській Державі. 1917 – 1920 рр. (доба 

Гетьманату Павла Скоропадського) / В. Ульяновський. – К., 1997. – 320 с.; Андрусишин Б. Церква в 

Українській Державі. 1917 – 1920 рр. (доба Директорії УНР). – К., 1997. – 176 с.; Ткачук О. В. Український 

церковно-православних рух 1917 – 1921 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Ткачук; 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с. 
5 Пащенко В. О. Держава і православ’я в Україні: 20 – 30-ті роки ХХ ст. / В. О. Пащенко. – К., 1993. – 188 с.; 

Пащенко В., Киридон А. Більшовицька держава і православна церква в Україні. 1917 – 1930-ті роки / В. 

Пащенко, А. Киридон. – Полтава, 2004. – 336 с.; Силантьєв В. І. Влада і православна церква в Україні (1917 

– 1930 рр.): автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / В. І. Силантьєв; Харківський національний університет 

ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2005. – 38 с. та ін. 
6 Киридон А. М. Державно-церковні відносини в радянській Україні (1917-1930-ті роки): автореф. дис. ... д-

ра іст. наук: 07.00.01 / А. М. Киридон; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. 

– 34 с.; Киридон А. М. Держава – церква – суспільство: інверсна трансформація в Україні / А. М. Киридон. – 

Рівне, 2011. – 216 с. та ін. 
7 Ігнатуша О. М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (XIХ ст. – 30-ті рр. 

XX ст.) / О. М. Ігнатуша. – Запоріжжя, 2004. – 440 с.; Тригуб О. П. Розкол Російської православної церкви в 

Україні (1922-39 рр.): між державним політичним управлінням та реформацією / О. П. Тригуб. – Миколаїв, 

2009. – 300 с. та ін. 
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розколу в українську православну церкву розкрита у працях А. Киридон, 

Л. Пилявця, Д. Кузовенкова та В. Клоса1. 

Українські дослідники приділили увагу вивченню церковних соборів 

УАПЦ. Так, аналіз організації та наслідків Першого всеукраїнського 

православного церковного собору подано у дослідженні Л. Пилявця, а 

вивченню Другого всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ 

1927 р. присвячені праці І. Преловської та А. Киридон2.  

У наукових працях знайшли відображення різні напрями діяльності 

УАПЦ. Так, питання українізації парафій УАПЦ розглянуто у статтях 

А. Зінченка, А. Киридон, І. Романько3. Розвиток церковного музично-

хорового мистецтва ХХ ст. знайшов відображення у дослідженнях 

Т. Мартинюк, Н. Костюк, О. Засадної4, котрі розкривають здебільшого 

творчу діяльність українських композиторів. 

Джерелознавчому аспекту теми діяльності УАПЦ приділена значна 

увага у науковому доробку І. Преловської. У докторській дисертації та 

статтях автор висвітлює проблеми визначення структурно-джерелознавчих 

особливостей, класифікації, репрезентативності джерел з історії УАПЦ, 

аналізує джерельну базу питань діяльності церкви та репресій органів 

радянської влади щодо діячів УАПЦ5. 

У дослідженні О. Нестулі проаналізовано основні проблеми 

збереження історико-культурної спадщини культового призначення в Україні 

у першій половині ХХ ст. Питання вилучення культових цінностей із Софії 

Київської, їх подальша доля та пам’яткоохоронна діяльність Старокиївської 

парафії УАПЦ впродовж 1920 – 1930-х рр. розглянуті в статтях С. Іванисько6.  

                                                           
1 Киридон А. Діяльно-Христова церква в Україні: проблемне поле досліджень / А. Киридон // Актуальні 

проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного 

університету. – Рівне, 2009. – Вип.16. – С. 83-86; Пилявець Л. Хрещениця ДПУ. З історії Діяльно-Христової 

церкви / Л. Пилявець // Людина і світ. – К., 1992. – № 5 6 (380 381). – С. 26-29 та ін. 
2 Пилявець Л. Всеукраїнський Православний Церковний Собор Української Автокефальної Православної 

Церкви, 14 30 жовтня 1921 р. (до 75-річчя з дня відкриття) / Л. Пилявець // Український історик. – Нью-

Йорк; Торонто; К.; Л.; Мюнхен, 1997. – Т. ХХХІV, ч. 1 4 (132 135). – С. 91-104; Преловська І. М. «Собор 

самопізнання» Української автокефальної православної церкви / І. М. Преловська // Другий Всеукраїнський 

Православний Церковний Собор УАПЦ 17 – 30 жовтня 1927 року: Документи і матеріали / [Упоряд. 

С. І. Білокінь, І. М. Преловська, І. М. Старовойтенко]. – К., 2007. – С. 17-37; Киридон А. Шлях до «Собору 

самопізнання»: До 80-ї річниці Другого Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ / 

А. Киридон // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2007. – Вип. 16. Ч. 2. – С. 220-234. 
3 Зінченко А. Переклади богослужбової літератури українською мовою у 1919 – 1921 рр. / А. Зінченко // 

Українознавство. – К., 2016. – № 2. – С. 147-156; Киридон А. М. Рух за церковне оновлення: українізація 

православних парафій (1917-1921) / А. М. Киридон // Уманська старовина. – Умань, 2016. – Вип. 2. – С. 17-

29; Романько І. Діяльність УАПЦ в умовах українського відродження 20-х років XX ст. / І. Романько // 

Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Кіровоград, 2012. – Вип. 15. – С. 112-121. 
4 Мартинюк Т. Національний ідеал в Літургіях українських композиторів ХХ століття / Т. Мартинюк // 

Українознавчий альманах. – К., Мелітополь, 2013. – Вип. 13. – С. 93-100 та ін. 
5 Преловська І. М. Джерела з історії Української автокефальної православної церкви 1917 – 1939 рр.: 

збереженість, класифікація, актуалізація та інформаційний потенціал: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 

07.00.06 / І. М. Преловська; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Грушевського. – К., 2015. – 36 с. та ін. 
6 Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917 – 1941 рр. Ч. 1. 1917 р. – середина 20-х років / О. 

Нестуля. – К., 1995. – 280 с.; Іванисько С. Старокиївська парафія Української автокефальної православної 

церкви та збереження Софії Київської / С. Іванисько // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Історія. – К., 2010. – Вип. 102. – С. 17-20; Іванисько С. Доля культових цінностей, 
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Низка праць сучасних вітчизняних авторів присвячені біографіям 

провідних діячів УАПЦ. Так, значний внесок у дослідження постаті першого 

митрополита УАПЦ В. Липківського зробив А. Зінченко. Автор у дисертації 

та низці наукових праць комплексно дослідив діяльність та творчу спадщину 

В. Липківського, розкрив його роль у формуванні ідеології та організації 

УАПЦ1. Значення першого митрополита УАПЦ для розвитку автокефального 

руху та становлення української церкви висвітлено в одному із розділів 

книги Я. Файзуліна та В. Гінди2. Діяльність В. Чехівського досліджена у 

статтях А. Трембіцького3 та ін. 

Репресивна політика радянської влади, зокрема, і щодо церкви в 

Україні, розкрита у науково-документальному виданні В. Пристайка та Ю. 

Шаповала, колективній праці українських авторів «Політичний терор і 

тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст.: Історичні нариси», біографічному довіднику 

«Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–

1939)»4 та ін. 

Отже, сучасні українські науковці приділили значну увагу вивченню 

історії УАПЦ впродовж 1920-х рр. Водночас недостатньо дослідженим 

залишається регіональний аспект питання. Вивчення діяльності УАПЦ у 

м. Києві не знайшло комплексного висвітлення в історіографії. 

У підрозділі 1.2 «Характеристика джерельної бази» проаналізовано 

джерела дисертаційної роботи. Джерельна база дослідження сформована на 

основі опублікованих та архівних документів, матеріалів преси 1919 – 

1930 рр. та мемуарної літератури. 

Опубліковані документи з теми дисертації репрезентовані нормативно-

правовими актами, постановами, протоколами, ухвалами та рішеннями 

церковних соборів УАПЦ і супровідними документами, статистичними 

даними тощо. Основний масив інформації зосереджений в опублікованих 

канонах та ухвалах Першого всеукраїнського православного церковного 

собору «Діяння Всеукраїнського Православного Церковного Собору в 

м. Києві 14 – 30 жовтня н. с. 1921 р.», збірниках «Перший Всеукраїнський 

Православний Церковний Собор УАПЦ 14 – 30 жовтня 1921 року: документи 

                                                                                                                                                                                           
вилучених із Софії Київської в 20-х роках ХХ століття / С. Іванисько // Культурологічна думка. – К., 2012. – 

№ 5. – С.150-156. 
1 Зінченко А. Л. Життя і діяння митрополита Василя Липківського: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / 

А. Л. Зінченко; Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 34 с.; Зінченко А. Л. Життя і служіння 

Митрополита Василя Липківського / А. Л. Зінченко. – К., 2017. – 335 с. та ін. 
2 Файзулін Я., Гінда В. Україна. У вогні минулого століття: постаті, факти, версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – 

Х., 2015. – 351 с. 
3 Трембіцький А. М. Науково-освітня діяльність Володимира Чехівського / А. М. Трембіцький // Наукові 

записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 

– Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С. 39-49; Трембіцький А. М. Освітньо-педагогічна діяльність Володимира 

Чехівського / А. М. Трембіцький // Наукові праці МАУП. Педагогічні науки. – К., 2015. – Вип. 44. – С. 66-

75. 
4 Пристайко В. І., Шаповал Ю. І. Справа «Спілки визволення України»: невідомі документи і факти. 

Науково-документальне видання / В. І. Пристайко, Ю. І. Шаповал. Відп. ред. І. Ільєнко. – К., 1995. – 448 с.; 

Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст.: Історичні нариси / [Відп. ред. В. А. Смолій]. – К., 2002. 

– 952 с.; Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921–1939): біографічний 

довідник / І. В. Бухарєва, В. М. Даниленко, В. М. Окіпнюк, І. М. Преловська. – К., 2011. – 182 с. 
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і матеріали» та «Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор 

УАПЦ 17 – 30 жовтня 1927 року: документи і матеріали», першому томі 

збірника «Мартирологія Українських Церков: У 4-х т.»1. Релігійна політика 

радянської влади відображена у ряді опублікованих нормативно-правових 

документів (декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду України «Про 

відокремлення церкви від держави і школи від церкви» 1919 р., Конституція 

УСРР 1919 р. та 1929 р. та ін.2). Репресивні заходи більшовиків щодо церкви 

загалом та УАПЦ зокрема відображені в опублікованих документах у 

журналі «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ»3, матеріалах збірників 

«Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного  відділу ДПУ УСРР 

1927 – 1929 рр.», «Голод 1921 – 1923 років в Україні», виданні «Справа 

«Спілки визволення України»: невідомі документи і факти»4 та ін. 

Архівні джерела дисертації репрезентовані матеріалами фондів 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України), Центрального державного архіву громадських 

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

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

безпеки України (ГДА СБУ). Основний джерельний масив із теми дисертації 

у ЦДАВО України зосереджений у фонді 3984 «Українська автокефальна 

православна церква, м. Київ». Матеріали фонду дозволяють дослідити 

нормативну та організаційну базу функціонування УАПЦ, виокремити сфери 

діяльності вищого церковного керівництва та автокефальних парафій м. 

Києва та прослідкувати заходи із реформування внутрішньоцерковного 

життя та забезпечення роботи богословських курсів, які були організовані у 

м. Києві. Зовнішня документація УАПЦ у фонді 3984 ЦДАВО України 

дозволяє виділити специфіку взаємовідносин УАПЦ та більшовиків 

                                                           
1 Діяння Всеукраїнського Православного Церковного Собору в м. Києві 14 – 30 жовтня н. с. 1921 р. І. 

Канони Української Автокефальної Православної Церкви. ІІ. Ухвали Собору в окремих питаннях життя 

Української Церкви. – Франкфурт; Майн, 1946. – 32 с.; Перший Всеукраїнський Православний Церковний 

Собор УАПЦ 14-30 жовтня 1921 року: документи і матеріали / [Упоряд. Г. М. Михайличенко, Л. Б. 

Пилявець, І. М. Преловська]. – Київ-Львів, 1999. – 560 с.; Другий Всеукраїнський Православний Церковний 

Собор УАПЦ 17 – 30 жовтня 1927 року: Документи і матеріали / [Упоряд. С. І. Білокінь, І. М. Преловська, І. 

М. Старовойтенко]. – К., 2007. – 699 с.; Мартирологія Українських Церков: У 4-х т. – Т. І. Українська 

православна церква. Документи, матеріяли, християнський самвидав України / [Упор. О. Зінкевич, О. 

Воронин]. – Балтимор; Торонто, 1987. – 1207 с. 
2 Декрет Тимчасового робітничо-селянського уряду України «Про відокремлення церкви від держави і 

школи від церкви» від 19 січня 1919 р. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / [Упоряд. І. Бухарєва, С. Кокін, 

І. Преловська, Г. Смирнов]. – К., 2005. – № 1/2 (24/25). – С. 41-42; Конституция Украинской 

Социалистической Советской Республики. Утверждена III Всеукраинским съездом Советов 10 марта 1919 г. 

// Съезды Советов Советских Социалистических Республик. Сборник документов 1917 – 1922 г.г. Т. II. – М., 

1960. – С. 52-58; Конституція УСРР (1929 р.) URL: http://static.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1929.html (дата 

звернення 6.06.2019). 
3 Проект резолюцій «надзвичайного» церковного собору про ліквідацію УАПЦ 28 – 29 січня 1930 р. // З 

архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / [Упоряд. І. Бухарєва, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов]. – К., 2005. – № 

1/2 (24/25). – С. 225-229; Протокол допиту Володимира Чехівського від 17 липня 1929 р. // З архівів ВУЧК-

ГПУ-НКВД-КГБ / [Упоряд. І. Бухарєва, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов]. – К., 2006. – № 1/2 (26/27). – С. 

14-16 та ін. 
4 Із щотижневого зведення секретного відділу ДПУ УСРР № 23/85 3-9 червня 1928 р. // Українська 

інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927 – 1929 рр. / [Упоряд. В. М. Даниленко]. – 

К., 2012. – С. 365-370; Голод 1921 – 1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів / [Упоряд. 

О. М. Мовчан, А. П. Огінська, Л. В. Яковлєва; Відп. ред. С. В. Кульчицький]. – К., 1993. – 240 с. та ін. 
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впродовж 1920-х рр. та виокремити репресивні заходи у політиці радянської 

влади щодо національної церкви у межах м. Києва. Інформація про діяльність 

УАПЦ у м. Києві та взаємовідносини церкви із органами радянської влади 

міститься у фонді Р-5 «Народний комісаріат внутрішніх справ УРСР 

(НКВС)» ЦДАВО України. Матеріали фонду 1 «Центральний Комітет 

Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918 – 1991)» ЦДАГО 

України розкривають зміст політики більшовицької партії щодо церкви 

загалом та УАПЦ зокрема, а також дають змогу виокремити приховані 

мотиви репресивних заходів радянської влади щодо української церкви та 

окремих її діячів. Документи фонду 269 «Колекція документів «Український 

музей в Празі» (1925 – 1948)» ЦДАГО України висвітлюють взаємозв’язок 

вищого керівництва УАПЦ із українськими церковними осередками за 

кордоном впродовж 1920-х рр. У фондах Р-1 і 3 Державного архіву міста 

Києва містяться документи, котрі розкривають діяльність Старокиївської 

парафії як центральної громади УАПЦ впродовж 1920-х рр., а також дані про 

збереження власне Софійського собору як історико-культурної пам’ятки та 

вплив політики радянської влади на долю кафедрального собору УАПЦ. У 

фонді 6 «Кримінальні справи на реабілітованих осіб» Галузевого державного 

архіву Служби Безпеки України (ГДА СБУ) містяться слідчі справи 

репресованих більшовиками у другій половині 1920-х рр. діячів УАПЦ 

В. Чехівського, П. Гордовського, Ю. Жевченка та ін. Вивчення змісту 

документів дає змогу прослідкувати репресивні заходи та типовий механізм 

побудови радянськими спецслужбами фальсифікованих обвинувачень щодо 

членів автокефальних парафій м. Києва. 

Джерельну базу дослідження доповнюють матеріали періодичних 

видань 1919 – 1920-х рр. «Известия Киевского губернского революционного 

комитета», «Известия ВЦИК», «Вісті ВУЦВК», «Пролетарська правда», 

«Киевский пролетарий», «Молодий пролетар», «Київський піонер», 

«Безвірник» розкривають специфіку розвитку автокефального церковного 

руху в м. Києві через призму радянських періодичних видань, методи 

релігійної політики органів радянської влади як на загальноукраїнському 

рівні, так і конкретно в межах м. Києва. Мемуарна література, представлена 

працями В. Липківського, щоденниками С. Єфремова та опублікованими у 

збірниках документів спогадами1, дає змогу дослідити формування та 

діяльність автокефальних парафій та політику більшовиків щодо УАПЦ 

впродовж 1920-х рр. у баченні сучасників. 

У підрозділі 1.3 «Методологічні засади дослідження» сформовано 

методологію дисертаційної роботи. 

Під час написання дисертації застосовувалися загальнонаукові (аналізу і 

синтезу, аналогії, узагальнення, класифікації) та спеціально-

                                                           
1 Липківський В. Відродження церкви в Україні. 1917–1930 / В. Липківський. – Торонто, 1959. – 335 с.; 

Єфремов С. О. Щоденники, 1923 – 1929 / [Упоряд. О. І. Путро, Т. В. Вересовська, В. А. Кучмаренко, Л. Ю. 

Портнова, Л. І. Стрельська]. – К., 1997. – 848 с. та ін. 
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історичні (історико-порівняльний, проблемно-хронологічний, статистичний, 

регіоналістичний, актуалізації) методи дослідження. 

Завдяки використанню загальнонаукових методів дослідження 

проаналізовано історіографію та комплекс історичних джерел, що дало змогу 

відтворити цілісну та об’єктивну картину періоду 1920-х рр. Застосування 

історико-порівняльного методу дозволило виокремити специфіку діяльності 

УАПЦ як національної церкви та проаналізувати зміни у 

внутрішньоцерковному житті, запроваджені керівними органами церкви та 

київськими автокефальними парафіями. Проблемно-хронологічний метод 

став визначальним у побудові структури дисертаційної роботи і дав 

можливість виділити вузлові питання та здійснити аналіз окремих подій і 

явищ у межах історичного періоду. Застосування методів історичної 

регіоналістики дозволило дослідити діяльність церковних інститутів і 

парафій УАПЦ, формування державно-церковних відносин у межах м. Києва. 

У дослідженні застосовувався метод районування, на основі якого було 

виокремлено м. Київ як окрему територіальну одиницю з притаманною 

історико-культурною специфікою. За допомогою методу генералізації було 

відібрано найбільш істотні та характерні риси діяльності УАПЦ саме в межах 

м. Києва. Структурно-функціональний метод дозволив виокремити роль 

національних культурних та громадських діячів регіону у становленні та 

функціонуванні УАПЦ. 

Специфіка та динаміка утворення автокефальних приходів у м. Києві та 

особливості створення громад братства «Діяльно-Христова церква» 

досліджувалися із застосуванням статистичного методу. Метод контент-

аналізу був використаний під час вивчення документів органів радянської 

влади, ухвал церковних зборів УАПЦ й автокефальних парафій, преси і 

церковних видань УАПЦ тощо. 

У другому розділі «Київ – центр автокефального руху в Україні» 

проаналізовано значення м. Києва та його мешканців для розгортання 

автокефального руху в Україні, створення УАПЦ, організаційного, 

інституційного та кадрового забезпечення діяльності УАПЦ. 

У підрозділі 2.1 «Створення Української автокефальної православної 

церкви (УАПЦ)» розкрито передумови поширення автокефального руху у 

м. Києві, прослідковано основні етапи створення Української автокефальної 

православної церкви. Саме в Києві проводилися церковні собори, на яких 

приймали рішення про заснування та ліквідацію УАПЦ, визначалися ідейні 

та організаційні засади діяльності церкви. 

У період Української революції 1917 – 1921 рр. Київ став осередком 

відновлення української державності та національної православної церкви. У 

Києві були засновані перші автокефальні парафії в Україні, діяв орган 

управління церковними справами – Всеукраїнська православна церковна 

рада (ВПЦР). У січні 1919 р. Радою Народних Міністрів Директорії УНР було 

ухвалено закон «Про вищий уряд Української автокефальної православної 

соборної церкви», який задекларував самостійність УАПЦ. Після приходу 
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більшовиків у 1919 р. українська православна церква отримала визнання та 

першопочаткову підтримку на противагу РПЦ, яку радянська влада бажала 

послабити та розколоти. У 1920 р. ВПЦР проголосила українську православну 

церкву автокефальною та соборноправною. Остаточна інституціоналізація 

церкви на засадах автокефалії відбулася у 1921 р. на Першому всеукраїнському 

православному церковному соборі у м. Києві. Собор, який відбувся у Софії 

Київській, ознаменував офіційне заснування УАПЦ, сформував вище 

церковне керівництво та ухвалив канони церкви. 

У підрозділі 2.2. «Організаційне становлення, розбудова та 

припинення діяльності УАПЦ» охарактеризовано структуру управління 

УАПЦ впродовж 1920-х рр., специфіку та динаміку поширення парафій 

церкви в Україні, наростання протиріч у відносинах УАПЦ з органами 

партійно-державної влади, що зумовило ліквідацію церкви. 

У Києві розташовувалися керівні органи УАПЦ. Всеукраїнська 

православна церковна рада (ВПЦР), яка проводила свої засідання на 

території Софії Київської, була визнана собором у 1921 р. найвищим органом 

церковного управління. ВПЦР мала здійснювати керівництво всіма сферами 

внутрішньоцерковного життя. У складі ВПЦР функціонували відділи: 

адміністраційний, благовісницький, інформаційний, перекладовий, 

господарчий, науково-богослужбовий, церковно-мистецький, церковно-

просвітній (видавничо-освітній), секція церковних співів. Важливим 

підрозділом ВПЦР була її Президія, за якою визнавався статус постійного 

керівного та апеляційного органу в регулюванні питання здійснення 

релігійних потреб членів громад УАПЦ. 

На середину 1920-х рр. кількість парафій УАПЦ в УСРР склала більше 

1000 громад. Активне поширення автокефального руху спричинило посилення 

тиску більшовиків на УАПЦ. Радянська влада поступово поставила під 

контроль керівні органи церкви, внаслідок чого на Другому всеукраїнському 

православному церковному соборі у 1927 р. у м. Києві були ухвалені 

зініційовані більшовиками рішення про реорганізацію складу Президії ВПЦР, 

усунено з посади митрополита В. Липківського тощо. У 1930 р. радянська влада 

сприяла проведенню Надзвичайного собору УАПЦ, котрий ухвалив припинити 

діяльність керівних органів церкви. Автокефальні діячі стали 

обвинувачуваними у «контрреволюційній» діяльності у судовій справі 

«антирадянської» організації «Спілки визволення України», що на 

ідеологічному рівні обґрунтовувало припинення діяльності церкви та створило 

прецедент для розгортання репресій проти представників УАПЦ. 

У підрозділі 2.3 «Підготовка священнослужителів та 

церковнослужителів для УАПЦ» розкрито діяльність УАПЦ із підготовки 

нових членів причету для автокефальних парафій впродовж 1920-х рр., 

функціонування пастирських (богословських) курсів у м. Києві. 

Впродовж 1920-х рр. саме Київ залишався центром підготовки нових 

членів причету парафій УАПЦ. У 1921 – 1923 рр. під керівництвом 

В. Чехівського діяло «Братство робітників слова» («Курси робітників слова», 
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«Орган робітників слова»), метою якого було об’єднання вірян парафії, котрі 

хотіли вдосконалюватися й присвятити себе «служінню слова». 

Основним навчальним закладом УАПЦ стали пастирські (богословські) 

курси у м. Києві. Після складання вступних іспитів та зарахування вихованці 

навчалися на церковно-співочому та церковно-вчительському напрямах. 

Слухачі проходили курс із лекцій та практичних занять, після чого складали 

підсумкові іспити та могли стати священиками, дияконами та ін. На 

пастирських курсах було підготовлено близько 200 – 300 членів кліру для 

автокефальних парафій. 

Впродовж другої половини 1920-х рр. діячі УАПЦ здійснили спробу 

реалізувати ідею створення нового освітнього закладу в м. Києві під назвою 

«Богословник» (Богословська Академія). Втілити проект не вдалося через 

політику органів радянської влади, спрямовану на перешкоджання діяльності 

УАПЦ. 

У третьому розділі «Діяльність релігійних громад УАПЦ у Києві» 

розглядаються основні засади функціонування релігійних громад УАПЦ у 

м. Києві та роль київських парафій УАПЦ у реформуванні 

внутрішньоцерковного життя. 

У підрозділі 3.1. «Створення та функціонування релігійних громад 

УАПЦ у м. Києві» зазначено, що автокефальні парафії м. Києва почали 

створюватися з 1919 р. і впродовж 1920-х рр. у місті діяло більше десяти 

громад УАПЦ – Старокиївська, Печерська, Подільська, Либідська, 

Святошинська та ін. 

Релігійні громади м. Києва забезпечували утримання храму та кліру, 

формували матеріальну базу діяльності парафії та реформування релігійної 

практики. На сплату різних податків та зборів, встановлених органами 

радянської влади, витрачалася значна частина коштів київських 

автокефальних парафій. Основним джерелом функціонування релігійних 

громад стали внески і пожертви членів парафій. Вагомий вплив на 

матеріальне становище автокефальних парафій м. Києва мала релігійна 

політика більшовиків та загальне нестабільне соціально-економічне 

становище, котре ускладнювало пошук нових джерел фінансування. 

Отримані від релігійної громади кошти часто не забезпечували у 

повному обсязі мінімальний рівень задоволення потреб церковнослужителів 

київських автокефальних парафій. На рівень матеріального забезпечення 

діячів УАПЦ впливала податкова політика радянської влади. Так, священики 

мали сплачувати державні та місцеві податки. 

У підрозділі 3.2. «Участь київських парафій УАПЦ у реформуванні 

внутрішньоцерковного життя» розкрито діяльність автокефальних 

парафій м. Києва, спрямовану на запровадження реформування релігійного 

життя, а саме здійснення перекладу та написання нової церковної літератури, 

українізації, оновлення церковних обрядів і музично-хорового супроводу 

служб та ін. 
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У травні 1919 р. при ВПЦР була заснована перекладова комісія, до 

складу якої увійшли представники Старокиївської парафії В. Липківський, 

Н. Шараївський, Д. Ходзицький та ін. У червні 1923 р. у м. Києві створили 

видавництво ВПЦР. Впродовж 1920-х рр. були надруковані «Св. Євангеліє», 

«Псалтир», «Чин Літургії св. Іоанна Золотоустого», документи, пов’язані із 

діяльністю УАПЦ (статути, ухвали передсоборних з’їздів та соборів), а також 

видавався ряд періодичних видань («Оголошення Інформаційного бюро 

ВПЦР», «Вісті Всеукраїнської православної церковної ради» та ін.). 

Оновлення релігійної практики київськими парафіями УАПЦ полягало у 

вдосконаленні вже існуючих служб та відродженні давніх церковних 

традицій, впровадженні нових релігійних свят та обрядовості. Так, 

митрополит УАПЦ, член Старокиївської парафії В. Липківський склав для 

першої неділі посту молебень про єднання церков, оновив текст різдвяної 

відправи, а вірянин цієї ж парафії В. Чехівський написав дві проповідницькі 

відправи – «Службу визволення» та «Слово Хресне». Впродовж 1920-х рр. 

члени київських автокефальних парафій неодноразово організовували 

традиційну хресну ходу на певні релігійні свята. У громадах УАПЦ м. Києва 

проводилися богослужіння на вшанування відомих діячів української історії 

та культури (Т. Шевченка, П. Куліша, І. Франка), відзначалися нові релігійні 

свята (наприклад, «Друга Покрова»). У 1920-х рр. у київських автокефальних 

парафіях активно працювали церковні хори, здійснювалися українізація 

співів та відродження музичних традицій національної церкви. Основу 

репертуару хорів складали насамперед нові церковні твори О. Кошиця, 

М. Леонтовича, М. Лисенка, П. Козицького, К. Стеценка, Я. Яциневича, 

П. Демуцького та ін. 

У четвертому розділі «Ставлення партійно-державної влади до 

діяльності УАПЦ у Києві» охарактеризовано вплив на діяльність УАПЦ у 

м. Києві економічного та адміністративного тиску з боку органів радянської 

влади, антирелігійної агітації і пропаганди, проведення репресій проти діячів 

автокефального руху. 

У підрозділі 4.1 «Економічні та адміністративні засоби впливу 

радянської влади на діяльність УАПЦ у м. Києві» розкрито дії органів 

партійно-державної влади, спрямовані на обмеження діяльності УАПЦ у 

м. Києві через економічні чинники та використання адміністративно-

організаційних важелів впливу. 

Більшовики з 1919 р. надавали автокефальним парафіям м. Києва право 

на користування місцевими культовими будівлями та майном, натомість 

релігійні громади повинні були утримувати культові споруди за власні 

кошти, сплачувати грошові збори та податки. Водночас радянське 

законодавство дозволяло позбавляти автокефальні парафії церковних 

будівель. На початку 1920-х рр. автокефальні парафії стали об’єктом 

кампанії із вилучення церковного майна та цінностей під приводом боротьби 

із голодом. 
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Адміністративний вплив на українську церкву здійснювався за 

допомогою обмеження діяльності громад УАПЦ на основі формальних 

підстав у межах чинного законодавства. Контроль за діяльністю 

автокефальних парафій у м. Києві здійснювався через обов’язок громад 

отримувати дозволи для ведення організаційної діяльності (скликання зборів) 

або безпосередньої релігійної практики (наприклад, проведення хресної 

ходи) у міських органах радянської влади. 

У підрозділі 4.2 «Дискредитація владою діяльності УАПЦ у м. Києві» 

проаналізовано зміст радянської антирелігійної пропаганди й агітації щодо 

УАПЦ, ініціювання більшовиками розколу церкви та проведення репресій 

щодо церковних діячів у м. Києві. 

Вже на початку 1920-х рр. УАПЦ у радянській пресі характеризувалася з 

позицій ідеологічного опонента. З другої половини 1920-х рр. збільшується 

тиск органів радянської влади на УАПЦ. У періодичних виданнях 

автокефальних діячів обвинувачували у політичній заангажованості, 

контрреволюційній та антирадянській діяльності, негативно висвітлювалися 

заходи релігійних громад з реформування внутрішньоцерковного життя. 

Після офіційного припинення функціонування керівних структур УАПЦ 

внаслідок Надзвичайного собору у 1930 р. та розгортання широкої 

агітаційної кампанії під час проведення судового процесу «СВУ» церкву 

подавали в пресі виключно як контрреволюційну організацію. 

Партійно-державні органи влади намагалися внести розкол у діяльність 

УАПЦ. Так, впродовж 1924 – 1927 рр. за сприянням більшовиків у м. Києві 

функціонувало братство «Діяльно-Христова церква», яке декларувало 

лояльне ставлення до радянської влади. Членів братства виключили з УАПЦ, 

а діяльність об’єднання не отримала значної підтримки серед вірян м. Києва. 

Радянська влада застосовувала безпосередньо репресивні заходи щодо 

автокефальних діячів, котрі працювали в Києві: обмеження свободи 

пересування, позбавлення волі, застосування смертної кари. Впродовж 

1920-х рр. за обвинуваченнями у контрреволюційній та антирадянській 

діяльності репресували митрополита В. Липківського, кілька разів 

заарештовували члена ВПЦР та Старокиївської парафії і пастирських курсів 

УАПЦ у м. Києві П. Гордовського, благовісника УАПЦ та члена ВПЦР і 

Старокиївської парафії В. Чехівського, члена Старокиївської релігійної 

громади М. Чехівського, секретаря ВПЦР І. Тарасенка, настоятеля 

Андріївської церкви м. Києва Ю. Жевченка та ін. 

 

ВИСНОВКИ 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено 

обґрунтовані в дисертації основні положення, що виносяться на захист: 

-Аналіз наукової літератури засвідчив, що в українській історіографії 

відсутнє комплексне дослідження, в якому розглядалася діяльність УАПЦ, її 

структур і парафій саме у м. Києві. Визначено, що джерельна база є 
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достатньо репрезентативною для розкриття обраної теми. Методологічну 

основу дослідження склали загальнонаукові та спеціально-історичні методи. 

-Визначено, що основними передумовами, котрі вплинули на поширення 

автокефального руху та формування УАПЦ у м. Києві впродовж 1917 –

1921 рр., стали соціально-культурні зміни у суспільстві та релігійна політика 

урядів Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР у 

період Української революції, а також політика більшовиків щодо церкви. 

Центром політичного та культурного життя стало м. Київ, де проходили 

церковні собори, які відігравали вирішальну роль у становленні церковної 

структури та формуванні ідейних засад діяльності УАПЦ. Саме у м. Києві 

були засновані перші автокефальні парафії, котрі зайняли чільне місце поміж 

релігійних громад УАПЦ, а також функціонували вищі керівні органи 

церкви. 

-Визначено, що Перший всеукраїнський православний церковний собор у 

м. Києві проголосив утворення УАПЦ, сформував концептуальні засади 

діяльності церкви на основі принципів автокефалії, українізації та 

демократизації внутрішньоцерковного життя. Виявлено, що на середину 

1920-х рр. популярність автокефального руху в Україні та Києві зокрема 

зросла, що вплинуло на зміну політики радянської влади щодо церкви. Після 

Другого всеукраїнського православного церковного собору в м. Києві у 1927 

р. більшовики поставили під контроль керівні органи церкви, а в 1930 р. 

ініціювали припинення роботи керівних органів церкви на Надзвичайному 

соборі УАПЦ. 

-Встановлено, що основним освітнім закладом церкви, котрий займався 

підготовкою нових членів кліру, були пастирські (богословські) курси УАПЦ 

у м. Києві. Курси діяли впродовж першої половини 1920-х рр. та підготували 

близько 200 – 300 членів причету. Впродовж другої половини 1920-х рр. 

докладалися зусилля для створення в м. Києві «Богословника» 

(Богословської Академії), проте реалізувати цей проект не вдалося. 

-Встановлено, що на матеріальне забезпечення функціонування релігійних 

громад УАПЦ у м. Києві вплинула загальна соціально-економічна криза та 

більшовицька релігійна політика, спрямована на послаблення авторитету 

церкви в суспільстві, в тому числі і за допомогою знищення її матеріальної 

бази. Основними джерелами фінансування автокефальних громад стали 

членські внески та пожертви від парафій і вірян. 

-Визначено, що автокефальні парафії м. Києва стали першими громадами 

УАПЦ, котрі втілювали у внутрішньоцерковному житті ідеї реформування 

релігійної практики. Запроваджувалася українська мова богослужінь, 

здійснювався переклад та публікація церковної літератури українською 

мовою, відроджувалися давні українські церковні традиції, впроваджувалися 

нові релігійні обряди та свята, розвивалося музично-хорове мистецтво. 

-Проаналізовано зміст економічних та адміністративних засобів впливу 

радянської влади на діяльність релігійних громад УАПЦ у м. Києві. 

Економічний метод передбачав вплив на матеріальне становище 
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автокефальних парафій м. Києва та їх членів, а адміністративний – 

обмеження діяльності громад УАПЦ на основі формальних підстав у межах 

чинного законодавства. Використовуючи тактику протиставлення УАПЦ 

Російській православній церкві, релігійна політика більшовиків 

першопочатково сприяла формуванню матеріальної бази української церкви. 

Автокефальні парафії м. Києва отримали можливість взяти у користування 

храмові будівлі та майно. Водночас місцеві органи радянської влади поклали 

на київські автокефальні парафії ряд матеріальних зобов’язань, виконання 

яких склало левову частку видатків громад УАПЦ. Помітний вплив на 

матеріальне становище української церкви здійснила у 1922 р. кампанія із 

вилучення церковного майна та цінностей, котра проводилася під 

формальною причиною подолання наслідків голоду. Адміністративні засоби 

впливу на функціонування УАПЦ у м. Києві відображалися насамперед у 

використанні більшовиками прав на надання дозволів на користування 

церковними будівлями, скликання зборів, здійснення масових заходів та 

реєстрації релігійних громад. 

-Досліджено, що впродовж 1920-х рр. більшовики чинили ідеологічний тиск 

на УАПЦ. У публікаціях періодичних видань діяльність церкви 

характеризувалася як антирадянська та контрреволюційна. З метою 

зменшення авторитету УАПЦ серед вірян та послаблення автокефального 

руху в м. Києві більшовики активно використовували тактику розколу 

церкви, а також застосовували репресії щодо церковних діячів. Розкол у 

середовищі церковних діячів здійснювався радянською владою за допомогою 

підтримки створення альтернативних релігійних об’єднань, сприяння виходу 

членів кліру з УАПЦ та навіть їх переходу на атеїстичні позиції, що з 

пропагандистською метою активно висвітлювалося у пресі. За широкої 

підтримки радянських спецслужб впродовж 1924 – 1927 рр. у Києві 

функціонувало братство «Діяльно-Христова церква» («ДХЦ»). Радянська 

влада застосовувала репресивні методи щодо окремих діячів УАПЦ, 

використовуючи як формальний привід обвинувачення в антирадянській 

діяльності. 
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АНОТАЦІЯ 

Житкова О. О. Діяльність УАПЦ у м. Києві (1919-1930-й роки). – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

К., 2019. 

У дисертації проаналізовано основні напрями діяльності Української 

автокефальної православної церкви (УАПЦ) у м. Києві крізь призму 

функціонування парафій УАПЦ та взаємовідносин з органами радянської 

влади впродовж 1919 – 1930-го рр. Розкрито передумови створення УАПЦ, 

досліджено специфіку становлення, організаційної розбудови, діяльності та 

ліквідації вищих церковних інституцій УАПЦ у м. Києві. Висвітлено 

діяльність УАПЦ із підготовки священнослужителів і церковнослужителів у 

м. Києві. Проаналізовано роль київських автокефальних парафій та їх членів 

у реформуванні внутрішньоцерковного життя та розкрито напрями їх 

діяльності. Досліджено основні методи реалізації релігійної політики 

органами партійно-державної влади щодо УАПЦ у м. Києві. Розкрито 

застосування радянською владою економічних та адміністративних засобів 

впливу на діяльність парафій УАПЦ у м. Києві. Висвітлено основні засади 

антирелігійної агітації та пропаганди органів партійно-державної влади, 

спрямованих на дискредитацію діяльності УАПЦ у м. Києві, підтримка 

владою розколу всередині УАПЦ та проведення репресій проти церковних 

діячів і вірян автокефальних парафій м. Києва. 

Ключові слова: УАПЦ, автокефалія, Київ, автокефальні парафії, 

реформування внутрішньоцерковного життя, релігійна обрядовість, 

державно-церковні відносини. 
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университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – К., 2019. 

В диссертации проанализированы основные направления деятельности 

Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) в г. Киеве сквозь 

призму функционирования парафий УАПЦ и взаимоотношений с органами 

советской власти в течение 1919 – 1930-го гг. Раскрыты предпосылки 

создания УАПЦ, исследована специфика становления, организационного 

развития, деятельности и ликвидации высших церковных институтов УАПЦ 

в г. Киеве. Отражена деятельность УАПЦ по подготовке 

священнослужителей и церковнослужителей в г. Киеве. Проанализирована 

роль киевских автокефальных приходов и их членов в реформировании 

внутрицерковной жизни и раскрыты направления их деятельности. 

Исследованы основные методы реализации религиозной политики органами 

партийно-государственной власти относительно УАПЦ в г. Киеве. Раскрыто 

применение советской властью экономических и административных средств 

воздействия на деятельность приходов УАПЦ в г. Киеве. Освещены 

основные принципы антирелигиозной агитации и пропаганды органов 

партийно-государственной власти, направленных на дискредитацию 

деятельности УАПЦ в г. Киеве, поддержка властью раскола внутри УАПЦ и 

проведения репрессий против церковных деятелей и верующих 

автокефальных приходов г. Киева. 

Ключевые слова: УАПЦ, автокефалия, Киев, автокефальные парафии, 

реформирование внутрицерковной жизни, религиозная обрядность, 

государственно-церковные отношения. 

 

SUMMARY 

Zhytkova O. O. Activity of the UAOC in Kyiv (1919 – 1930). – 

Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.01 – 

«History of Ukraine». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The Orthodox Church of Ukraine restored its independence and unity in 2019. 

Attempts to revive and build a national Orthodox Church had already taken place 

in the Ukrainian history of the twentieth century. The Ukrainian revolution of 

1917-1921 contributed to the creation of the Ukrainian Autocephalous Orthodox 

Church (UAOC). The city of Kyiv became the centre of the Autocephalous 

movement. It was in Kyiv that the formation of the Autocephalous movement 

began, and local Church leaders and believers showed significant activity in the 

process of creating an independent Orthodox Church. In Kyiv, the First all-

Ukrainian Orthodox Church Sobor of 1921 took place, at which the official 

creation of the UAOC was announced, the Church hierarchy established and the 

UAOC canons adopted. Kyiv was the location of the Church administration 

bodies, the UAOC Cathedral Church whereas pastoral courses were held to prepare 

new members of the clergy. The UAOC extraordinary Sobor of 1930, which 
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decided to terminate the activities of the Church governing bodies was also held in 

Kyiv. Between 1919 and 1930 the Church went through the period of formation, 

organizational and institutional making, the key ideas of the national Orthodox 

Church were developed, consisting in the introduction of the principles of 

autocephaly, Ukrainization and democratization of the internal church life. The 

study of the UAOC activitу in Kyiv has a value to analyse the previous experience, 

which might of use for religious, civic and political leaders on the way of building 

the Ukrainian Orthodox Church in contemporary times. The relevance of the thesis' 

topic is also due to the need to create in Ukrainian historical science a 

comprehensive study of the UAOC activity within the boundaries of the city of 

Kyiv. 

The thesis analyses the historiographical and source base of the research, 

determines its methodological basis. The thesis concludes that the regional aspect 

of the issue remains undeveloped, namely the study of the UAOC activity in Kyiv. 

The thesis analyses the importance of the city of Kyiv and its inhabitants for the 

development of the autocephalous movement in Ukraine, the creation of the 

UAOC, organizational, institutional and human resources backing of the UAOC 

activity. The thesis reveals the role of the UAOC Kyiv parishes in reforming the 

internal church life and analyses the state of material support for parishes' 

activities. The thesis reflects the role of Kyiv autocephalous parishes in 

implementing the religious life reform: introduction of the Ukrainian language into 

worships, translation of religious literature, revival of ancient Church traditions 

and rituals, creation of new types of church services and holidays, renewal of 

musical and choral art. 

It was found that the Bolsheviks used material obligations of UAOC parishes 

or depriving them of the opportunity to use Church buildings and property as a 

means of weakening the financial situation of the Church. The research showed 

that the regulation of the UAOC in Kyiv was also carried out through obliging 

parishes to obtain permits for conducting organizational activities (convening 

meetings) or direct religious practice. It was found that the Bolsheviks used anti-

religious agitation and propaganda, schism within the Church and repressive policy 

with regard to the UAOC to discredit the Church and its members. 

Keywords: UAOC, autocephaly, Kyiv, Autocephalous parishes, reforming 

the internal Church life, religious rituals, church-state relations. 

 




