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Тема: Історія і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні  

Мета: охарактеризувати історію і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес 

до спеціальності. 

Хід уроку: 

          Розбудова незалежної Української держави виявила тяжку історичну спадщину, що 

дісталася нам в царині церковного життя та державно-церковних стосунків. Уся наша 

історія переповнена спробами використання церкви як фактора геополітичних змін, 

етатистськими виявами держави, щодо церкви, намаганням відродити церкву, яка б 

стверджувала національну самобутність народу та його природне право на свободу, а також 

спробами її нищення, нівелювання та уніфікування. 

   Утвердження християнства в Україні — дуже складний процес, що розтягнувся у часі на 

багато століть нашої ери, пройшовши у своєму розвитку кілька важливих стадій: 

спонтанного проникнення християнських Ідей І цінностей до язичницького середовища, 

протистояння і боротьби християнства та інших світових релігій за сфери впливу, 

остаточного проголошення християнства державною релігією Київської Русі, створення 

митрополії і, нарешті, його занепаду в середині XIII ст. 

   На початку свого правління Олегу необхідно було боротись з проаскольдовими силами, 

тому християнські общини змушені були Існувати напівлегальне. Втім наприкінці свого 

княжіння Олег відходить від язичництва І легалізує християнство як державну ідеологію 

великого Київського князя. 

   Наступник Олега на київському столі Ігор уславився тим, що сприяв дуалістичному, 

двовірному характеру релігійного життя в державі. Про це свідчить русько-візантійська 

угода 944 р. вміщена в «Повісті временних літ», за якою договір підписали і поганини-руси 

і руси-християни. 

   Хрестити Київську Русь і проголосити християнство державною релігією судилося князю 

Володимиру. Прийшовши до влади за допомогою варязької дружини і язичницької еліти у 

двовірному Києві, Володимир задля їхніх інтересів запровадив язичницьких пантеон богів. 

На місці старого капища, де стояв ідол Перуна, з´являються шість різноплемінних богів - 

Перун, Дажбог, Хоре, Стрибог, Сімаргл, Мокош. Але вони не змогли ідеологічно закріпити 

реформаторську діяльність Володимира. 

   Обережна й далекоглядна політика Володимира швидко приносить йому успіх в питанні 

запровадження християнства в Київській Русі. Сталося це за обставин послаблення 

внутрішньополітичних умов у Візантійській імперії. Як відомо, у другій половині 80-х років 

Х ст. вибухає вкрай небезпечне антиурядове повстання на Сході імперії, очолене 

головнокомандуючим Вардою Фокого і підтримане населенням Таврії. Відчайдушне 

становище, в якому опинився імператор Візантії, змусило його звернутися до Києва з 

проханням про військову допомогу. Умови, за якими Київ погоджувався допомогти 

Візантії, продиктував Володимир. За ними київський князь зобов´язувався допомогти 

імператору придушити повстання, а за це він мав віддати за Володимира свою сестру Ганну 

і сприяти хрещенню населення Київської держави. 

   Після офіційного хрещення киян 988 р. християнство становиться державною релігією 

Київської Русі. Однак подальше утвердження християнського віровчення в країні засвідчує 

ігнорування князем Володимиром зовнішніх ініціатив у християнізації населення, а саме, 



Володимир намагається не підпорядковуватися ні константинопольському патріарху, ні 

римській курії, а продовжує розпочатий в Моравії Кирилом і Мефодієм процес розбудови 

слов´янського варіанта християнства. Це не могло не вплинути на подальший хід 

становлення і розвитку християнства на Русі. 

   1051 року, вже за одноосібного правління великого князя Ярослава Мудрого (1036 - 1054) 

собор єпископів у Києві зробив першу спробу обрати на митрополичу кафедру русича 

Ілларіона, незважаючи на те, що константинопольський патріарх загрозив карою. Стосунки 

української і константинопольської церкви в цей період, тобто в той час, коли Рим і 

Константинополь розірвали церковну єдність (1054р.), були перервані. 

   Повторна спроба проголосити автокефалію Київської митрополії відбулася за великого 

князя Ізяслава у 1147 р., коли собор єпископів віддав митрополичу кафедру князівському 

ставленику Клименту Смолятичу. 

   Проте як перша, так і друга спроби добитися автокефалії були невдалими. Насамперед 

тому, що митрополити Ілларіон і Климент були провідниками теорії християнського 

універсалізму з чітко означеним змістом, а саме — як схрещення здобутків східного 

варіанта християнства із західним на базі передхристиянської слов´янської культури. Цей 

зміст визначає одну з головних особливостей християнства Київської Русі, тому дослідники 

кладуть його в основу поняття «київське християнство». Універсалізм київського 

християнства формується на основі толерантного відкритого відношення до Сходу і Заходу. 

   Після розколу 1054 р., який практично не зачіпив християнство в Україні, всі зусилля 

Константинополя були направлені на ліквідацію засад київського християнства. 

Насамперед це відносилося до позбавлення можливості перебування на митрополичій 

кафедрі русичів або підтримання тих ієрархів, особливо з північних земель, які мали 

провізантійську орієнтацію. Врешті-решт Візантія добилася свого після смерті князя 

Ізяслава, розгромивши національний церковний табір на чолі з Климентом Смолятичем і 

встановивши контроль над Київською кафедрою. 

   У контексті освоєння київським християнством духовної традиції Сходу І Заходу було 

прийняття ним кирило-мефодіївської спадщини. На той час вже була створена слов´янська 

азбука, перекладені на слов´янську мову деякі богослужебні й правові тексти. 

   Крім рис християнського універсалізму, толерантного відношення до різних релігійних 

центрів, антимесіанства і антицезаропапізму, власного слов´янського обряду і 

богослужебної слов´янської мови, християнству перших віків в Україні були притаманні 

ранньохристиянська орієнтація, патріотичність, євангелізм, паулінізм тощо. 

   Після татаро-монгольської навали кафедра Київських митрополитів формально існувала 

в розгромленому загарбниками Києві, але фактично місцеперебуванням її став спочатку 

Владимир (1299 р.), а пізніше Москва (з 1325 р.). На початку XIV ст. створено Литовську 

митрополію. 1354 року. Константинопольський патріарх висвячує двох ієрархів: Олексія — 

з титулом «митрополит Київський і всієї Русі» (центр митрополії - у Москві), Романа — на 

митрополита Литовського, до чиєї юрисдикції входили землі Білорусії та України. 

   1458 року відбувається фактичний поділ Київської митрополії на дві: Литовську 

(Київську) і Московську. Ще до цього розподілу 1448 р. на Київську митрополію було 

вибрано, без згоди Константинополя, Іону. То був останній з ієрократів, який мав титул 

«митрополита Київського і всієї Русі». Ця дата вважається початком автокефалії Руської 

православної церкви. 1589 р. на Русі встановлюється патріаршество. 



   Коли ж більшість ієрархів православної церкви в Білорусії і Україні переходять в 

уніатство (1596 р.), польський уряд офіційно визнає Брестську унію, а православну церкву 

на українських і білоруських землях фактично ставив поза законом. 

   1620 року православну ієрархію в Україні було відновлено1 Єрусалимським патріархом 

за допомогою братств і запорізького козацтва. Митрополитом Київським обраної ігумена 

Києво-Михайлівського монастиря Іова Борецького. У 1686 р. в Москві Луцький єпископ 

Гедеон Святополк-Четвертинський був призначений митрополитом Київським і прийняв 

присягу на вірність Московському патріархові. Константинопольський патріарх дав згоду 

на перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріарха — з цього часу 

бере початок рух за автокефалію православної церкви в Україні. Неабияку роль у цьому 

відіграла різниця між українською церквою XVI — XVII ст. та московською. Влада 

єпископа в Україні обмежувалася колегіальним управлінням. Богослужбовою мовою була 

українська говірка церковно-слов´янської мови. У церковному будівництві існував власний 

архітектурний стиль, що одержав назву українського барокко. Прибічники автокефалії 

пишуть про цей період (XVI — XVII ст.) як про зразковий, до відновлення якого вони йдуть. 

   У середині XIX ст. національно-демократична громадськість України знову починає 

ставити питання стосовно автокефалії православної церкви в Україні. Йдеться насамперед 

про діячів Кирило-Мефодіївського товариства, програма яких передбачала «знесення 

папської церкви», «домовини України» й утворення «нової творчої живої братської 

церкви». 

   Цей рух проявився і в роки першої російської революції, коли Руська православна церква 

вже перебувала у стані внутрішньої кризи. 

   Щодо руху за автокефалію православної церкви в Україні як реальну силу можна 

говорити тільки після Лютневої революції 1917 р. Серед віруючих на той час набувають 

популярності гасла демократизації та національного оновлення церковного життя. 

   На пастирських зібраннях у березні 1917р. створюється ініціативний орган за 

відокремлення українських єпархій від РПЦ — «Виконавчий комітет духовенства і мирян». 

Комітет висуває ідею скликання Всеукраїнського церковного собору, яку намагалося 

здійснити «Братство воскресіння Христа» на чолі з архієпископом РПЦ Олексієм (виникло 

восени 1917 р.). У листопаді 1917 р. створюється комітет по скликанню собору, який 

пізніше реорганізується у тимчасову «Всеукраїнську православну церковну Раду» (ВПЦР). 

   Патріарх Тихон, впевнений у тому, що більшість єпископів РПЦ в Україні стоять на 

монархічних позиціях І виступають проти «сепаратизму українців», підтримує Ініціативу 

скликання церковного собору в Україні Він направляє до Києва митрополита Платона — 

голову Всеросійського помісного собору РПЦ. 

   1918 року собор проходить на трьох сесіях (7 — 19 січня, 21 червня - 11 липня, 30 жовтня 

- 12 листопада). Однак на соборі автокефалія української православної церкви не була 

проголошена через активну протидію промонархічної ієрархії РПЦ. Представникові 

гетьманського уряду, який був присутній на соборі, необхідно було заручитися підтримкою 

єпископів РПЦ. Тому він не наполягав на автокефалії, а підтримав ідею автономії 

української церкви, що й було оголошено на другій сесії собору. Крім того, гетьманський 

уряд виступив проти відокремлення церкви від держави. 

   Спроба проголосити декретом Директорії від 1 січня 1919 р. автокефалію церкви в Україні 

не мала успіху. Того ж самого року, коли в Україні було відновлено Радянську владу і почав 

діяти декрет про відокремлення церкви від держави, організуються українські православні 



парафії, які об´єднуються у Всеукраїнську спілку православних парафій (всі 111) під 

керівництвом ВПЦР. 

   Протягом літа 1919 р. майже всю територію України захопили дешкінці Почалися репресії 

проти автокефальних священослужителів. Єпископи РПЦ позбавляли їх сану; було 

заборонено відправляти службу українською мовою. 

   Після встановлення Радянської влади ВПЦР відновлює свою роботу; шукає шляхи для 

спільної роботи з єпископами РПЦ, але зустрічає з їхнього боку ворожість. Коли ж єпископи 

РПЦ заборонили вести богослужіння священикам автокефальних парафій, то ВПЦР на 

своєму пленумі 5 травня 1920 р. проголосила автокефалію православної церкви в Україні. 

   У зв´язку з відсутністю власного єпископату ВПЦР скликає у Києві Всеукраїнський 

православний церковний собор, що відбувся у жовтні 1921 р. На соборі було присутньо 

близько 500 представників духовенства і мирян. Були запрошені всі православні єпископи 

на чолі з екзархом Михайлом. Однак останній не тільки відмовився від участі в ньому, а й 

заявив, що всіх священослужителів, які підуть на собор, буде позбавлено сану. 

   З огляду на це собор (наслідуючи приклад інших церков, коли, за свідченням одного з 

отців церкви — Іполита, собор доручав проводити хіротонію обраного ним ієрарха не 

тільки єпископам, а й пресвітерам) 21 жовтня обрав, а 23 хіротонізував руками всіх 

присутніх пресвітерів протоієрея Василя Липківського — одного з фундаторів руху за 

автокефалію церкви в Україні — на першого єпископа УАПЦ і митрополита Київського і 

всієї України. Собор затвердив канони УАПЦ. 

   У повоєнний період Українська автокефальна православна церква стає катакомбною, а її 

керівники на чолі з майбутнім патріархом Мстиславом виїздять за кордон. Православ´я в 

Україні репрезентує Українська православна церква Київського екзархату, що 

підпорядковується Московській патріархії. 

   Процеси, пов´язані з демократизацією церковного життя і розпадом СРСР, призвели до 

зростання напруженості в православному релігійному середовищі. Саме з цієї причини 

сьогодні в Україні існує так званий православний вузол, що складається з Української 

православної церкви (УПЦ — МП) на чолі з митрополитом Володимиром (в миру — В. 

Сабодан), Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ-КП) на чолі з 

патріархом Філаретом (в миру М. Денисенко), що утворилася в червні 1992 р. після 

об´єднання з´ частиною автокефалістів, і Української автокефальної православної церкви 

(УАПЦ) на чолі з патріархом Дмитром (в миру — В. Ярема), що не підтримала об´єднання 

церков. 

   Менш проблематичними були в Україні процеси, пов´язані з відродженням Української 

греко-католицької церкви (УГКЦ), що виникла на її теренах в результаті Берестейського 

собору 1596 р. Ідентифікування діяльності УГКЦ з відродженням духовної самобутності 

нашого народу вимагає знань безпосередньо передсоборних і соборних подій, подальшого 

буття так званої уніатської церкви, а також перегляду ролі в розвитку національної 

самосвідомості і культури. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що вам відомо про  розвиток релігійних вірувань за добу Київської Русі? 

3. Що вам відомо про  розвиток релігійних вірувань та конфесій за радянський період 

України? 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  



Рекомендована література: Філософія: Підручник /Бичко І.В. та ін.-К.:Либідь, 2017; 

Леонід Губерський. Філософія. К:Фоліо, 2018; В. Лубський «Релігієзнавство». Центр 

навчальної літератури, 2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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