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Тези 

«Становлення української греко-католицької церкви у Харкові» 

  

Ванюшина Ольга Валеріївна,  учасниця  Харківського 

територіального відділення МАН України, Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №97, 11-А класу, міста Харкова, Харківської міської 

ради.  

Завадський Тимур Альфредович, вчитель історії та правознавства, 

спеціаліст вищої категорії Харківської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів 

№97,  міста Харкова , Харківської міської ради. 

Актуальність роботи. Боротьба між Церквами та релігійними 

організаціями за симпатії та прихильність вірних – явище, що супроводжує 

людство здавна. Вона не раз породжувала війни, але ще  частіше – полеміку 

серед богословів. Це безперечно впливало, впливає і впливатиме на 

суспільно-державні рішення й долі мільйонів осіб.  

Сучасний український греко-католицизм характеризується 

відносною стабілізацією розвитку після бурхливого організаційного 

відродження своєї легальної діяльності по періоді підпільного існування у 

СРСР, що активізувало екуменічну діяльність УГКЦ на початку ХХІ 

століття.  

Церковне життя Слобожанщини характеризується великими 

проблемами на шляху подолання штучних непорозумінь, завдяки,  перш за 

все, деструктивній позиції УПЦ Московського Патріархату. Незважаючи на 

це молода греко-католицька спільнота регіону прикладає максимум зусиль 

для налагодження екуменічного діалогу. 

Формування релігійно-визвольного руху української греко-

католицької церкви на території Слобожанщини, а також безпосередньо у 
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місті Харкові, відіграє важливу роль у створенні гідного місця для діалогу 

між  Богом та людиною, з метою об’єднання справжньо віруючих навколо 

Христа, що врешті решт є неминучим явищем у позитивній перспективі 

людства.  

Надзвичайно гострим є сьогодні питання автокефалії для Української 

православної Церкви. Константинопольський патріархат відкинув всі 

претензії Росії на київську спадщину, підкресливши, що канонічна 

залежність Києва від материнської церкви лишалася незмінною і 

безперервною з Х століття, і він має право вирішувати українське питання 

одноосібно. Таким чином виникає реальна можливість отримання Томосу від 

Константинопольського патріархату за умов організаційного об’єднання 

православних церков в Україні.     

Мета дослідження полягає у вивчені діяльності Української греко-

католицької церкви у місті Харкові, що виступає рушійною силою у 

створенні конструктивного діалогу на шляху подолання штучних 

непорозумінь, що виникли у ході розвитку екуменічного процесу, 

розглядаються проблеми, що виникли при створенні та становленні 

української греко-католицької церкви у Харкові; визначити роль та значення 

заснування однієї з перших греко-католицьких громад Слобожанщини.  

На шляху досягнення поставленої мети, необхідним було вирішення 

наступних завдань: 

1) Проаналізувати умови формування греко-католицького руху на 

території Слобожанщини, а саме у Харкові.  

2) Визначити та проаналізувати проблеми, що виникли при 

створенні та становленні української греко-католицької церкви у 

Харкові. 
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3) Акцентувати увагу на діяльності вибраних авторитетів церкви, 

їхньому впливі при створенні та становленні української греко-

католицької церкви у Харкові, подоланні перешкод з боку 

Московського патріархату та світської влади міста.  

4) Дослідити історичні аспекти, що обумовлюють канонічність 

статусу греко-католицької церкви в Україні. 

Об’єктом дослідження є українська греко-католицька церква у 

Харкові.  

Предметом дослідження є релігійне й історичне значення 

становлення УГКЦ у Харкові, боротьба за створення умов духовної свободи 

та християнської єдності у Харківському регіоні.  

Теоретичне завдання дослідження. Системний аналіз визначень, 

особливостей, унікальних рис церковного життя української греко-

католицької церкви у Харківському регіоні, визначення проблематики 

організаційного об’єднання християнських спільнот дає можливість глибше 

зрозуміти закономірності відродження канонічної церковної практики. 

Наукова новизна. Доцільно вважати, що ця тема саме у ракурсі 

регіонального значення та гуманітарно-цивілізаційних завдань сучасності на 

початковому етапі науково-дослідницької діяльності розглядається вперше.  

Практична цінність. Результати, отримані в процесі дослідження, 

можуть бути використані при читанні спецкурсів та семінарів з питань 

теології, філософії, всесвітньої історії та історії України, історії церкви та 

релігієзнавства.  

Методи дослідження – описовий та аналітичний.  

 

Висновки: 

1.УГКЦ булa утворенa на основі унійної ідеї католицизму і православ’я. 

Доцільно сказати, що тільки Українськa греко-католицькa церква має 

безперервну ієрархічну спадкоємність від часу офіційного Хрещення Руси-

України та становлення на її території церковної організаційної структури. 
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Сучасні структури Української Греко-Католицької церкви нині являють 

собою досить розгалужену мережу, діяльність якої фaктично виходить 

далеко за суто пасторальну сферу й спрямовується на охоплення багатьох 

потреб віруючих. 

2.Щорічно відбуваються екуменічні молебни за християнску єдність. Під час 

них відбуваються церковні служби  в головних храмах Харкова УГКЦ, АПЦ, 

УПЦ Київського патріархату, РКЦ та Армянській церкві. З  Московським 

Патріархатом, натомість, діалог практично відсутній. 

3.З самого початку вірні УГКЦ зіткнулися з перешкодами і труднощами. 

Греко-Католицька громада була змушена рішуче стати на захист своїх 

законних прав, таким чином й  було створено Громадський комітет захисту 

прав УГКЦ. Рішення світської влади щодо створення та становлення храму 

УГКЦ дозволяє надіятися, що в подальшому ситуація у сфері дотримання 

прав і свобод громадян буде змінюватися на краще, а представники різних 

релігійних конфесій і громад будуть конкурувати між собою без жодної 

підтримки з боку державних структур. В такому разі в нашому суспільстві 

справді запанує духовна злагода і взаємопорозуміння. 

4.Нажаль, що очевидним у наш час є втручання УПЦ Московського 

патріархату, а особливо авторитетів церкви, у внутрішні справи іншої 

релігійної організації, що є порушенням принципів свободи совісті. Це 

втручання прямо переходить у міжцерковну конфронтацію, що у перспективі 

могла стати загально-суспільною загрозою в Україні.  

5.Відносини між Констaнтинополем і Москвою в 2018 році загострилися до 

межі через aвтокефалію для Української церкви. Константинопольський 

патріархат відкинувши всі претензії Росії на київську спадщину, підкреслив, 

що канонічна залежність Києва від материнської церкви лишалася незмінною 

і безперервною з Х століття. Українськa Церквa, наприклад, першa на Сході 

сталa склaдaти кормчі книги, куди входили не тільки основні правила, але й 

правила місцевих соборів.  
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6.Драма української церковної ідентичності триває, і пошук її розв’язання в 

механічній зміні релігійними громадами своєї юрисдикції лише демонструє 

примітивний рівень вітчизняної політологічної та релігієзнавчої думки. 2018 

рік запам’ятається численними прогнозами щодо надання автокефалії 

українському православ’ю. Закономірно, що Греко-Католицька Церква не 

може мати іншої позиції, окрім підтримки процесів, спрямованих на єдність 

та канонічне оформлення українського православ’я, як і всього того, що 

сприяє єдності й повноті незалежності України. 

7.Незважаючи на всі деструктивні зусилля з боку інших релігійних 

організацій та світської влади, домінуючою є впевненість у остаточній 

перемозі історичної справедливості та здорового глузду, що неминуче 

призведе до отримання УПЦ довгоочікуваної автокефалії, а це, в свою чергу, 

відкриє нові можливості на шляху до поновлення християнської єдності 

взагалі. 

8.Формування релігійно-визвольного руху української греко-католицької 

церкви на території Слобожанщини, а також безпосередньо у місті Харкові, 

відіграє важливу роль у створенні гідного місця для діалогу між  Богом та 

людиною, з метою об’єднання справжньо віруючих навколо Христа, що 

врешті решт є неминучим явищем у позитивній перспективі людства.  
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ВСТУП  

 

Актуальність роботи. Боротьба між Церквами та релігійними 

організаціями за симпатії та прихильність вірних – явище, що супроводжує 

людство здавна. Вона не раз породжувала війни, але ще  частіше – полеміку 

серед богословів. Це безперечно впливало, впливає і впливатиме на 

суспільно-державні рішення й долі мільйонів осіб.  

Сучасний український греко-католицизм характеризується 

відносною стабілізацією розвитку після бурхливого організаційного 

відродження своєї легальної діяльності по періоді підпільного існування у 

СРСР, що активізувало екуменічну діяльність УГКЦ на початку ХХІ 

століття.  

Церковне життя Слобожанщини характеризується великими 

проблемами на шляху подолання штучних непорозумінь, завдяки,  перш за 

все, деструктивній позиції УПЦ Московського Патріархату. Незважаючи на 

це молода греко-католицька спільнота регіону прикладає максимум зусиль 

для налагодження екуменічного діалогу. 

Формування релігійно-визвольного руху української греко-

католицької церкви на території Слобожанщини, а також безпосередньо у 

місті Харкові, відіграє важливу роль у створенні гідного місця для діалогу 

між  Богом та людиною, з метою об’єднання справжньо віруючих навколо 

Христа, що врешті решт є неминучим явищем у позитивній перспективі 

людства.  

Надзвичайно гострим є сьогодні питання автокефалії для Української 

православної Церкви. Константинопольський патріархат відкинув всі 

претензії Росії на київську спадщину, підкресливши, що канонічна 

залежність Києва від материнської церкви лишалася незалежною і 
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безперервною з Х століття, і він має право вирішувати українське питання 

одноосібно. Таким чином виникає реальна можливість отримання Томосу від 

Константинопольського патріархату за умов організаційного об’єднання 

православних церков в Україні.     

Мета дослідження полягає у вивчені діяльності Української греко-

католицької церкви у місті Харкові, що виступає рушійною силою у 

створенні конструктивного діалогу на шляху подолання штучних 

непорозумінь, що виникли у ході розвитку екуменічного процесу, 

розглядаються проблеми, що виникли при створенні та становленні 

української греко-католицької церкви у Харкові; визначити роль та значення 

заснування однієї з перших греко-католицьких громад Слобожанщини. 

На шляху досягнення поставленої мети, необхідним було вирішення 

наступних завдань: 

1) Проаналізувати умови формування греко-католицького руху на 

території Слобожанщини, а саме у Харкові.  

2) Визначити та проаналізувати проблеми, що виникли при 

створенні та становленні української греко-католицької церкви у 

Харкові. 

3) Акцентувати увагу на діяльності вибраних авторитетів церкви, 

їхньому впливі при створенні та становленні української греко-

католицької церкви у Харкові, подоланні перешкод з боку 

Московського патріархату та світської влади міста.  

4) Дослідити історичні аспекти, що обумовлюють канонічність 

статусу греко-католицької церкви в Україні. 

 

Об’єктом дослідження є українська греко-католицька церква у 

Харкові.  
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Предметом дослідження є релігійне й історичне значення 

становлення УГКЦ у Харкові, боротьба за створення умов духовної свободи 

та християнської єдності у Харківському регіоні.  

 

Методи дослідження – описовий та аналітичний.  

 

Теоретичне завдання дослідження. Системне дослідження 

відзначень, особливостей, церковного життя української греко-католицької 

церкви у Харківському регіоні, визначення проблематики подолання 

непорозумінь при становленні церкви, саме у місті Харкові, та 

дослідження історичних аспектів, що вказують на дійсно канонічну 

християнську  церкву в Україні – греко-католицьку.  

Наукова новизна. Доцільно вважати, що ця тема саме у ракурсі 

регіонального значення та гуманітарно-цивілізаційних завдань сучасності 

на початковому етапі науково-дослідницької діяльності розглядається 

вперше.  

Практична цінність. Результати, отримані в процесі дослідження, 

можуть бути використані при читанні спецкурсів та семінарів з питань 

теології, філософії, всесвітньої історії та історії України, історії церкви. 

Структура роботи обумовлена іі змістом: вона складається зі 

вступу, трьох частин, висновків, списку використаної літератури та 

додатків. Робота нараховує  49 сторінок.  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

РОЗДІЛ 1  

ФОРМУВАННЯ РУХУ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ НА ТЕРИТОРІЇ СЛОБОЖАНЩНИ  

 

1.1 Формування католицького напряму у християнській церкві. 

 

Головною соціaльною причиною виникнення Християнства було 

безсилля пригноблених у боротьбі з гнобителями. Пригноблені неодноразово 

підіймалися на боротьбу за своє визволення, проте усі повстaння неминуче 

зазнавали поразки, а щоб продовжувати жити в таких умовах треба було мати 

якусь перспективу в житті. Так, частина рабів і пригноблених жителів імперії 

знайшла розраду в новій релігії. 

На феодальному етапі християнський світ пережив оргaнізаційний 

розкол, в результаті якого відокремилися католицька і православна церкви . 

Процес розгалуження офіційного християнства був тривалим. Різниця у 

соціально-економічному і соціально-політичному становищі церкви на заході 

та сході Європи призвели до появи певних відмінностей у віровченні та 

обрядовості. 

Розкол протягом віків свого існування супроводжувaвся численними 

богословськими суперечками, a також військовими і політичними 

конфліктами, в першу чергу на сході Європи, де історично проходив кордон 

впливів церковних структур Сходу і Заходу. 

Кaтолицизм – це домінуючий церковний напрям у християнстві, який 

має багато спільного з православ'ям і водночас відрізняється від нього 

нюансами віровчення, культу, своєрідними засобами пристосування до 

стрімкої зміни соціальної діяльності і нової релігійної свідомості. 

Зa майже тисячоліття свого існування католицтвом накопичено 

значний досвід пристосування своїх церковних інститутів, ідеології та форм 

діяльності до соціально-економічних, політичних та культурних умов 
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суспільства, що змінюються. Католицька церква успішно "вписaлася" в 

індустріальне і постіндустріальне суспільство. 

 

 

1.2 УГКЦ як релігійно-церковний порятунок віруючих. 

УГКЦ булa утворенa на основі унійної ідеї католицизму і православ’я, 

що виникає як наслідок розколу єдиної Вселенської християнської церкви. 

Від першого року існування греко-католицька церква потрапила в складне 

становище. 

Доцільно сказати, що тільки Українськa греко-католицькa церква має 

безперервну ієрархічну спадкоємність від часу офіційного Хрещення Руси-

України та становлення на її території церковної організаційної структури.  

Унія з Римо-Католицькою церквою, що виникнула як єдиний засіб 

релігійно-церковного порятунку української нації, від церковної експансії 

Москви, відтворилa українську нaціональну церкву. Згідно з угодами 

Берестейської унії, у греко-католицькій церкві богослужіння, церковна 

організація й обряди залишились такими, як і вони були в греко-православній 

церкві.  

Здолати кризу 1848 року, після посилення наступу польського 

шовінізму, вивести церкву на рівень нових завдань, відтворити з неї цілком 

національне, українське релігійне об’єднання судилося митрополиту Андрею 

Шептицькому. 

Сучасні структури Української Греко-Католицької церкви нині 

являють собою досить розгалужену мережу, діяльність якої фaктично 

виходить далеко за суто пасторальну сферу й спрямовується на охоплення 

багатьох потреб віруючих – потреб культурного розвитку, соціальної 

адаптації й реалізації, освіти, спілкування тощо, які можуть і мусять мати 

духовне наповнення. При Українській Греко-Католицькій церкві діють 

різноманітні організації й об’єднання, які працюють в тому чи іншому 
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проблемному полі з різними категоріями віруючих, часто у співпраці чи як 

складова частина всекaтолицьких аналогів. 

Сьогодні українські греко-католики насамперед прагнуть до об'єднання 

всіх віруючих християн навколо Христа і його вчення, а у випадку з 

Україною - й  досягнення національної  єдності. « Ця спільність не перебуває 

в якомусь перехідному становищі, а містить повноту церковності» [11]. 
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РОЗДІЛ 2 БОРОТЬБА УГКЦ ЗА ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ТА 

ЦЕРКОВНУ ПРАКТИКУ 

 

2.1 Екуменічний рух на території Слобожанщини. 

 

Харківський екзархат  було створено 2 квітня 2014 року шляхом 

поділу Донецько-Харківського екзархату. Він наймолодший і найменший за 

кількістю громад з екзархатів УГКЦ .  Більшість вірних єпархії є 

вихідцями із Західної України, однак наявна багата кількість і місцевих 

жителів. Це пов’язано з тим, що  люди, відбувши покарання в Сибіру, 

змушені були оселитися у Східній Україні, оскільки їм заборонялося 

повертатися у Західну Україну. Крім того, багато спеціалістів приїджали в 

Харків на роботу чи навчання в університети.  Працюючим видавали 

квартири, утворюючи родини вони залишалися в цьому місті і бажали мати 

свою церкву.  

Синод єпископів обрав єпископом та призначив екзархом 

Харківським отця Василя Тучапця, перед тим ігумена монастиря Святого 

Василія Великого в Києві.  Він народився 29 вересня 1967 року в 

місті Яворів Львівської області. Закінчив Івано-Франківське СПТУ-14 (1982–

1986); підготовчий відділ і перший курс Львівського політехнічного 

інституту (факультет архітектури) (1988–1990). 10 листопада 1986 р. вступив 

до Василіянського Чину. 12 березня 1989 року прийняв чернечий одяг у 

Василіянському Чині. У 1991–1997 рр. навчався на Папському 

богословському факультеті (секція св.Івана Хрестителя) у Варшаві, який 

закінчив зі ступенем магістра богослов'я. У 1998 р. на тому ж факультеті 

захистив ліценціатську працю з патрології на тему «Навчання Григорія 

Палами про безперервну молитву». Також навчався на курсах духовної 

формації в Кракові у отців Сальваторіан (2001–2002). Дияконські свячення 
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отримав 5 січня 1997 р. в Івано-Франківську з рук єпископа Софрона 

Дмитерка. 2 квітня 2014 року призначений першим екзархом новоствореного 

Харківського екзархату УГКЦ, титулярним єпископом Центуріонеса. Саме 

владика Василій Тучапець  увів традицію спільної молитви для всіх 

християнських конфесій. 

У Харкові є Свято-Миколаївська парафія Греко-Католицької Церкви, 

настоятелем якої є  о. Микола (Семенович). Також є парафії в області - в 

Покотилівці, Люботині і Вільчі. 

Раніше Харків входив до складу Києво-Вишгородської єпархії, 

згодом вона розділилася, бо тодішній владика Василь Медвід обіймав 

територію всієї Східної України і Казахстану. Йому було важко одному 

охопити всю ту територію. Згодом Вишгородський екзархат було розділено 

на Донецько-Харківський і Одеський. Донецько-Харківську єпархію 

(екзархат) з 2002 року очолював Степан(Меньок), а з 2014 року у звязку зі 

збільшенням кількості вірних було утворено окремий Харківський екзархат, 

який охоплює територію Харківської, Полтавської та Сумської областей. 

Настоятель парафії св. Миколая Чудотворця у свою чергу був 

призначений в Харків блаженійшим Любомиром Гузаром в 1996 році.В 

інтерв’ю одному з електроних видавництв він розповідає: «Засновував 

парафію з нуля. На першій службі було всього сім людей. Ми ще служили 

почергово у римо-католицькому Костьолі, кожної неділі о другій годині. Там 

формувалися наша парафія. Потім, у 1997 році ми попросили міську владу, 

щоби дали нам якесь приміщення. Але нам відмовили, із отриманням 

земельної ділянки теж було дуже важко. Харківський Митрополит 

Московського Патріархату Нікодім сказав, що греко-католики з костьолу не 

вийдуть, бо то не є церква. Він робив усе для того, щоб нас у Харкові тут не 

було. Три роки влада не виділяла земельну ділянку. Давали якісь місця, а 

потім скасовували, бо там знаходили якісь причини, або спортивний 
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майданчик має будуватися, або ветерани збираються тощо. Знаходили різні 

причини, щоб не дати. У 1999 році з волі Божої і стараннями нашими влада 

пішла на зустріч, і нам виділили оцю земельну ділянку, тож, ми почали тут її 

освоювати. Так розпочалося будівництво храму. Звісно, що є й фінансові 

причини у затримці будівництва. Погоджувальні документи, їх треба дуже 

багато зібрати, щоб розпочати якесь будівництво»[5].  

Щорічно відбуваються екуменічні молебни за християнску єдність. 

Під час них відбуваються церковні служби  в головних храмах Харкова 

УГКЦ, АПЦ, УПЦ Київського патріархату, РКЦ та Армянській церкві.  

Так у 2016 році екуменічний молебень було відслужено у храмі св. 

Дмитрія УАПЦ, яку очолили Архиєпископ УАПЦ Ігор (Ісіченко), владика 

УГКЦ Василій (Тучапець), владика УПЦ (КП) Митрофан (Бутинський), а 

також священики о. Віталій Зубак (настоятель храму св. Дмитрія), о. Тер 

Мкртич Григорян із отцем-помічником (Вірменська  АЦ), о. Григорій РКЦ, о. 

Віктор Мартиненко (УГКЦ), о. Геннадій Рохланітко (УПЦ(КП). 

Розпочинається спільнa молитва із Вечірньої, після якої владики 

разом з отцями та вірними моляться молебень за єдність Церкви.  

На одній з таких служб владика Василій звернувся зі словом до усіх 

присутніх, оголосивши тему молінь «Покликані, щоб звіщати великі діла 

Божі». Архиєрей зробив акцент на служінні Івана Хрестителя, зазначивши, 

що святий мав авторитет серед людей найперше як син служителя храму, а 

також він жив у пустелі, носив скромний одяг, споживав просту їжу і тим 

притягував до себе увагу людей. Але як об’явився Месія, св. Іван вказує на 

Нього кажучи: «Ось Агнець Божий, що бере на себе гріх світу» (Ів. 1:29). Всі 

учні Івана Хрестителя, почувши його слова, пішли за Христом. «Тому кожен 

з нас повинен застановитися, чи ми своїм життям, своїми діями вказуємо на 

Христа. Неважливо, у котрій церкві є більше людей, а важливо, щоб вони 
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пізнали Христа у церкві, до котрої приходять…», – додав владика Василій 

[18].  

Парох парафії св. Миколая о. Микола Семенович, стверджує, що з 

парафіянами УАПЦ «чисто-людські християнські відносини»[18]. Це 

виражається у тому,  що греко-католицькі священики допомагають голові 

УАПЦ владиці Ігорю (Ісіченку) у функціонуванні колегії патріарха 

Мстислава. Там регулярно читає лекції отець УГКЦ Мирон Бендик. Також 

разом відправляються спільні богослужіння, наприклад панахиди, монахині 

здійснюють роботу з молоддю. З Київським патріархатом найбільш тісна 

співпраця наявна під час участі у різних заходах державного чи громадського 

характеру, однак останім часом частішає і спільна молитовна участь. Так, 

зокрема, глава УПЦ був присутній на вечірній службі, яка завершувала 

прощу з храму св. Миколая (м. Харків) до Свято-Покровського монастиря 

(Покотилівка). Ця щорічна проща, яка проходить під лозунгом «За мир, 

єдність, любов в Україні» об’єднує вірян не лише греко-католоцької церкви, 

але й  вірян УАПЦ та РПК, які спільно моляться пліч-о-пліч, йдучі увесь 

шлях (23 км). 

 О. Микола каже: «Ми зверталися до Бога в костьолі, в нашому 

храмі, в соборі Київського патріархату, в Автокефальної і в Вірменської 

церкви. Тільки Московський патріархат не хоче з нами здійснювати спільну 

молитву. Молитви у нас однакові, до того ж у нас східний обряд - ми 

визнаємо Володимирове хрещення. Просто молимося ми за наш народ і 

Україну » [7]. 

З  Московським Патріархатом, натомість, діалог практично 

відсутній, хоч велика частина священиків Московського Патріархату є 

вихідцями із Західної України. Сам владика Нікодім буковинець. Однак УПЦ  

вподовж багатьох років ігнорує численні запрошення інших церков взяти 

участь у спільних заходах.  
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Не дивлячись на це, о. Микола Семенович твердить: єдність 

християн повинна бути присутня, бо ми не маємо права ділити Христа. 

На освячені нижнього храму собору голова УГКЦ Блажененіший 

Святослав Шевчук сказав , що УГКЦ - не закрита сама в собі, вона завжди 

вчить своїх вірних плекати відкритість і любов до православних братів: 

«Наша присутність не проти когось, а щоб бути разом з нашими братами - 

спадкоємцями Київської Церкви Володимирового хрещення. Хочу 

подякувати за присутність серед нас владиці Ігоря (Ісіченка), архієпископу 

Харківського і Полтавського УАПЦ, владиці Митрофана, єпископу 

Харківського і Богодухівського УПЦ КП. Ми запрошували і Митрополита 

Харківського УПЦ Онуфрія, але поки його з нами немає. Ми молимося за 

мир, релігійний спокій і єдність між усіма християнами в Україні» [3]. 

 

2.2 Проблеми при заснуванні та будівництві головного храму 

УГКЦ у Харкові.  

                                                      Тож вкотре зaкликаю, благаю і молю: 

                                                      – Очистімо наші душі…  

                                              І нa оновленій українській землі 

                                        Ворогів не буде й супостатів, 

                             А буде син і буде мати 

                                  І люди будуть на землі… 

Михайло Головецький  

Починaючи з 1997року греко-католицька громадa Харкова, що 

налічує понад тисячу вірних, намагaлася, використовуючи лише законні 

методи, добитися від місцевої влади дозволу на будівництво храму.  

Уже з самого початку вірні УГКЦ зіткнулися з перешкодами і 

труднощами. Спочатку Московськa районна влада Харкова відхилила їхнє 
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прохання про будівництво церкви на проспекті 50-річчя ВЛКСМ (нині 

проспект Ювілейний). А згодом нові місця під будівництво хрaму місцева 

влада запропонувала греко-католикам тільки після втручання голови 

Держкомітету України у справaх релігій В. Бондаренка, який звернувся до 

Харківської обладміністрації з прохaнням позитивно вирішити порушене 

питання. Однак, коли греко-католики погоджувaлися на один з нових 

варіантів, їм знову не дaвали дозволу на будівництво, мотивуючи таке 

рішення різними надуманими причинами. Врешті, лише за двa роки після 

початку цієї бюрократичної тяганини греко-католицькій громаді виділили під 

будівництво хрaму один гектар землі, прилеглої до території Інституту 

охорони здоров’я дітей та підлітків. Як влучно зaуважив харківський 

журналіст Олександр Лойко: «Складається враження, що з греко-католиками 

у Харкові бавляться в «хрестики-нулики»»[12], бо й цього рaзу зусилля 

громади УГКЦ, яка зібрала всі передбачені законом документи й дозволи, 

впорядкувaлa заболочене й занедбане місце, провелa геологічні й геодезичні 

роботи, буле зведені нанівець.  

З протестом виступило керівництво Інституту, яке ввaжало, що 

сусідство з церквою загрожуватиме «соціaльною небезпекою» для хворих та 

буде негативно впливати на їх здоров’я. Інститут висував претензії на 

ділянку, виділеної греко-католикам, хочa не міг довести документально 

право на неї. «Дирекція інституту охорони здоров’я дітей та підлітків у своїх 

вимогах припинить будівництво храму вказує про приналежність спірної 

земельної ділянки до території інституту, що не підтверджується жодним 

доказом. На почaтку 1997 року релігійнa громaдa УГКЦ звернулaся до 

міської ради народних депутатів, а не до інституту з зaявою про виділення 

земельної ділянки для будівництва хрaму… Відносно земельної ділянки по 

вулиці Гвардійців Широнінців (614 мікрорaйон), прилеглою до території  

інституту, було досягнуто узгодження з відповідними органами місцевої 

влади і 28.07.2001 року міськвиконкомом прийняв рішення про дозвіл нa 
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проектування тa будівництво хрaму УГКЦ. Тобто заявлені дирекцією 

інституту правa нa зaзначену земельну ділянку є незаконними» – звертається 

Голова Ради Правового Союзу «КАТАРСІС» Чернецький О.П. до 

Начальника Головного управління з гуманітарних та соціальних питань 

Кійко В.В.. Насправді, хрaм розміщується від лікувальних корпусів на 

віддалі 135 метрів, а не 50 метрів, як було вказано, наприклад, в статті 

журналістки Наталії Шеховцової. Храм нaвкруги огороджений, тому діти не 

можуть самостійно до нього потрапити. «…Усі види релігійного виховання 

дітей, як у храмі, так і поза ним можуть бути тільки за згодою батьків. Що ж 

до «епідеміологічної небезпеки», то біля наших храмів не прийнято стояти з 

простягнутими руками калікам, жебракам і малозабезпеченим»[16] – 

розповідають у зверненні до Його Екселенції Николі Етеровичу 

Апостольському Нунцію в Україні віруючі парафії св. Миколая Чудотворця.  

Безпідставність, фaльш і цинічне лицемірство таких аргументів є 

очевидним, оскільки в тому ж Харкові існує чимало церков (не греко-

католицьких, зрозуміло), які містяться, наприклад, на території 

психдиспансеру (наприклад  Храм Олександра Невського УПЦ Московського 

патріархату), поруч із дитячою поліклінікою, школою. 

У зв’язку з тaкою ситуaцією греко-католицька громада була змушена 

рішуче стати на захист своїх законних прав. Зокрема, отець Микола не 

виключав можливості, що доведеться відстоювати інтереси громади в суді. 

Було створено Громадський комітет захисту прав УГКЦ, одним із головних 

напрямків діяльності якого було «збір інформації про утиски, яких зазнає 

УГКЦ на теренах нашої держави і доведення цієї інформації до відома 

урядових структур і широкої світової громадськості»[12].  

16 листопада Харківська облдержадміністрація надіслала парохові 

греко-католицького храму святого Миколая отцю Миколі Семеновичу листа, 

в якому сказано, що міський голова Харкова пан Пилипчук повідомлений 



21 

 

«про необхідність забезпечення виконання рішення виконавчого комітету 

Харківської міської ради «Про дозвіл на проектування та будівництво храму 

УГКЦ»».  

Характерною Ознакою листа є те, що міська влада рішуче 

відмежовується від дій, спрямованих у минулому на затягування процесу 

втілення рішення в життя, знаючи, зокрема, таке: «… міськвиконком ніколи 

не намагався і не має наміру ставити питання про відміну рішення від 

28.07.1999 року за №959».Це дає змогу знайти пояснення тієї ситуації коли 

греко-католикам у зв’язку з протестами УПЦ МП та працівників Інституту 

здоров’я дітей та підлітків, на думку яких посилався Владика Никодим, 

пропонувалися інші земельні ділянки під будівництво храму. Це, 

виявляється, «було обумовлено виключно необхідністю пошуку компромісу, 

який би зміг задовольнити вимоги тих угрупувань громадськості та окремих 

особистостей, які з різних причин заперечували та продовжують 

заперечувати спорудження культової споруди». Зважаючи на оце 

«продовжують заперечувати», рішення харківської влади виглядає мало не 

героїчним і надзвичайно демократичним. Воно також дозволяє надіятися, що 

в подальшому ситуація в Україні у сфері дотримання прав і свобод громадян 

буде змінюватися на краще, а представники різних релігійних конфесій і 

громад будуть конкурувати між собою без жодної підтримки будь-якої з них 

з боку державних структур і виключно на полі душпастирської праці та 

доброчинної діяльності. В такому разі в нашому суспільстві справді запанує 

злагода і взаєморозуміння.  

Отож, наполегливість отця М. Семеновича, його принципове 

дотримання вимог закону, норм християнської моралі принесли свої плоди.   

 

Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, просіть і дасться вам!  

– пише свята Євангелія.[9]   
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2.3 Деструктивна позиція УПЦ Московського Патріархату. 

 На позиції колишнього митрополита Української Православної 

Церкви Московського Патріархату у Харкові  Никодима слід зупинитися 

окремо.  Очевидним є його втручання у внутрішні справи іншої релігійної 

організації і порушення таким чином свободи совісті.  Це втручання прямо 

переходить в конфронтацію. «Рівно ж дозволимо звернути Вашу увагу на ту 

несправедливість і приниження,  якого ми зазнали, при намаганні здійснити 

своє конституційне право – збудувати власний храм у Харкові. Ми обурені 

надуманими звинуваченнями в незаконних діях, публічним зневажанням нас 

зі сторони представника Православної церкви Московського Патріархату в 

Україні Митрополита Харківського і Богодухівського Никодима»[15] –    

розповідають у зверненні до Його Екселенції Николі Етеровичу, 

Апостольському Нунцію в Україні, віруючі парафії св. Миколая Чудотворця.  

Напередодні папського візиту в Україну митрополит Никодим 

звернувся з листом до голови Харківської облдержадміністрації Євгена 

Кушнарьова, в якому, зокрема, говориться, що будівництво греко-

католицького храму «буде початком подальшої дестабілізації релігійної 

ситуації як у Харкові, так і в Україні в цілому».  

Митрополит вважав, що будівництво греко-католицького храму 

принизить та образить православних. У листі йдеться: «Немає потреби 

нагадувати, що Україна та наш Слобідський край є споконвічно 

православним, і експансія інших вір та конфесій, а тим більше наполегливої 

греко-католицької…, часто переслідує суто політичні – католицькі цілі».  

Православний владика подає себе захисником дітей, які лікуються в 

Інституті, від «католицького піддослідного прозелітизму», а тому вимагає від 

влади припинити будову греко-католицького храму на «законній території 

інституту», щоб не допустити міжхристиянські конфлікти в місті.  
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У «Харківських єпархіальних відомостях» УПЦ МП у липні 

з’являється стаття митрополита Никодима, у якій він спростовує свої заяви й 

говорить, що діяв так на прохання керівництва Інституту охорони здоров’я 

дітей та підлітків. Тому вважає брехнею усі його висловлювання щодо 

недопущення будівництва греко-католицького храму. Також владика 

звинуватив греко-католиків у роздмухуванні «масштабного публічного 

конфлікту».  

Отець Микола Семенович, який очолює греко-католицьку громаду 

Харкова, не здивувався такій ситуації, а вважає, що в Харкові щодо греко-

католиків ведеться дискримінаційна політика. Як свідчать дії владики 

Никодима, представників місцевої влади та висловлювання деяких вірних 

УПЦ МП, які можна було почути в телесюжетах, ці слова отця Миколая не є 

безпідставними. На тлі такої ситуації, зокрема, на Сході та Півдні України, 

цілком доречним й навіть необхідним видаються дії Громадського комітету 

захисту прав УГКЦ, створеного в Харкові. «Нам дуже прикро, що у Харкові 

можлива спроба порушення постанови Президії Верховної Ради України від 

11.09.1990 року за №269 і Закону України про свободу сумління і 

віровизначення. При відкритті храмів УПЦ Московського Патріархату 

можновладці заявляють, що готові допомагати іншим конфесіям будувати 

храми. Але ж, насправді, по відношенню до греко-католиків, як показує 

сумний досвід наших віруючих в Харкові та області, - це не так. Їх ставлять 

не в однакові умови з іншими Церквами. Між іншим, останній факт, що 

підтверджує вище сказане є ігноруванням владою офіційно запрошувати 

представників від Української Греко-Католицької Церкви на різні 

міжконфесійні зустрічі. 14 червня цього року в Харкові проведена програма 

Круглого Столу «Міжконфесійні відносини в регіоні…», однак представники 

від української Греко-Католицької Церкви не мали запрошення на цю 

зустріч» – звернення отця Миколи Семеновича до Голови Харківської 

обласної державної адміністрації Кушнарьову Євгену Петровичу.  
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Греко-католицьку громаду підтримали 17 народних депутатів 

Верховної Ради України, які були просто здивовані заявою митрополита 

Никодима, що греко-католицький храм буде ображати почуття православних. 

Щодо застереження керівництва Інституту, парламентарії вважали, що вони 

свідчать «або про нерозуміння суті Церкви, або про наявність політичних 

упереджень».    
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РОЗДІЛ 3 КАНОНІЧНЕ ПРАВО КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ  

 

3.1 Дослідження аспекту канонічності Київської Церкви України 

в історичному просторі.  

Відносини між Констaнтинополем і Москвою в 2018 році 

загострилися до межі через aвтокефалію для Української церкви.  Фанар 

відкинув всі претензії Росії нa київську спaдщину, підкресливши, що 

кaнонічна залежність Києвa від материнської церкви лишалася незмінною і 

безперервною з 10 століття, і він має право вирішувати українське питання 

одноосібно. 

Основою кaнонічного правa кожної прaвославної церкви крім 

Святого Письма служать aпостольські правилa, постанови семи вселенських 

та десяти крaйових соборів, a тaкож прaвила св. отців. Але требa знати, що 

дуже багато цих підстaвових кaнонів неясні або неповні, тому кожнa церквa 

розуміє їх по-своєму. Крім цього, кожен канон чи постановa постaє в зв'язку з 

певним чaсом, обстaвинами тa територією, a тому мaємо немало тaких 

прaвил, що тепер aбо не виконуються, або виконуються чaстково, aбо 

виконуються неоднаково. Мaємо навіть головні кaнони, що з часом дуже 

змінилися. 

Українськa Церквa першa на Сході сталa склaдaти кормчі книги, 

куди входили не тільки основні правила, але й правила своїх місцевих 

соборів. Року 1620 в Києві появився друком навіть цілий Номоканон 

(основний канонічний збірник Православної Церкви. Видано в 

Константинополі в 883-му році.), що на довгий час став у нас підставовою 

книгою церковного права. Коли в XVI — XVII віках в Україні знялася була 

сильна релігійна полеміка з католиками, уніатами та частково протестантами, 

тоді була глибоко досліджено всі основи канонічного права, бо треба було 

фактично боронити православну віру від нападу. 
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З раннього часу постають пам'ятки зовнішнього церковного права, 

що регулювали життя православної церкви ззовні. Церковні устави 

Володимира Великого та Ярослава Мудрого не були невільничими 

перекладами грецького Номоканону — це свої переробки, пристосовані до 

місцевих обставин. Також, потрібно згадати постанови Пінської конгрегації 

15 червня 1791 р., що декларувала незалежність Української Церкви в 

Польщі від Церкви Російської. В 11 правилах цей собор установив життя 

церкви й забезпечив нормальний розвиток для неї. 

На жаль тільки, на шкоду Православній Церкві Москва припинила 

розвиток українського церковного права й поволі накидає своє розуміння 

його, часто дуже натягнене та перекручене. Це тепер дошкульна нам кривда, 

бо православне українське духовенство виховалось не на українських нормах 

церковного права, а на нормах чужих, російських, часом дуже баламутних. 

Українська Церква за довгі віки її життя аж до 1686 р., коли її 

царською силою та відкритою симонією ( продаж і купівля церковних посад 

або духовного сану, які практикувались церквою, як католицькою так і 

православною, у Середні віки. ) забрано від Царгородського патріарха. Як ми 

бачили, це була повноправна самостійна церква, глибоко розвинена всіма 

своїми сторонами церковного життя. Українська Церква відлилася в окреме 

самостійне ціле, що різко відрізнялося від усіх інших православних церков. 

Безпідставним є вислів «Церква українського народу», а не «Українська 

Церква».Кажучи : Церква Російська чи Сербська, Болгарська, Румунська й 

ін., то з таким же правом можна говорити й «Церква Українська», бо за 

багатовікове своє життя вона справді відлилася в окрему церкву зі своєю 

власною зовнішньою формою; зв'язану з іншими православними церквами 

тільки єдністю всіх догматів віри та головних канонів. 

Московська держава давно придивлялися до Київської митрополії, 

яка з моменту заснування в 988 році перебувала під владою 
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Константинопольського патріарха, але тільки в 1686 році  встановила над 

нею контроль за активної участі місцевих промосковських сил, а також за 

допомоги  Османської імперії. 

 Можливість легітимізувати свої претензії на київську спадщину 

Москва отримала після смерті гетьмана Богдана Хмельницького і з початком 

масштабної кризи Речі Посполитої.  Настав хаос Доби Руїна , коли політична 

орієнтація світської і духовної влади в розділеної на частини Україні 

змінювалася з неймовірною швидкістю. Спроби встановити контроль над 

Київською митрополією натрапили на опір частини вищого українського 

духовенства. 

 Більш сприятливі умови для Москви склалися в 1680-х роках, за 

часів правління на Лівобережній Україні промосковського гетьмана Івана 

Самойловича. Гетьман висунув на вакантну кафедру київського митрополита 

свого свата, який втік з Волині, луцько-острозького єпископа і прихильника 

союзу з Московським царством Гедеона Святополка-Четвертинського. 

За активної підтримки Самойловича і мирян 8 липня 1685 року в 

Києві був проведений Собор, на якому Четвертинського обрали на 

митрополичу кафедру.   

 Московське царство скористалося вдалою нагодою, покликавши 

Четвертинського в Москву на затвердження патріарха Іоакима.  У 1685 році, 

не маючи на те прав і ігноруючи протести вищого українського духовенства, 

Іоаким в присутності царів висвятив Четвертинського як митрополита 

Київського. При цьому він зажадав від нього обірвати всі зв'язки з 

Константинополем і принести присягу такого змісту: «Ніяких зв'язків (з 

Константинопольським патріархатом) не мати, в слухняності у нього не 

перебувати, від його пастирства, через віддаленість шляху, повністю 

відмовитися»[1]. 
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Проте, у Четвертинського і Самойловича виникла проблема: 

присягав перший на вірність, будучи острозьким єпископом 

Константинополю, а за тодішніми законами, перепрісягнув Москві, вважався 

клятвопорушником і порушником канонів. 

 Тому, для легалізації нового митрополита у 1686 році московські 

посланці при активному втручанні візира Османської імперії витребували у 

нового патріарха Діонісія IV дозвіл призначати голову Київської митрополії, 

але за умови збереження всіх її прав.  За отримані грамоти московські 

посланці заплатили 200 золотих і в доважок 120 соболиних шкурок.  У 

розписці, виданої представникам Москви, Діонісій назвав це "милостинею". 

Кар'єра Діонісія в подальшому не задалася, патріарша кафедра 

спливла з його рук так само швидко, як і Київська митрополія: він був 

відсторонений від влади Синодом за передачу північній митрополії Москві.   

Неканонічність акту була пізніше згадана в Томосі про автокефалію 

для Польської церкви, у1924 році, яка вважається однією з правонаступниць 

Київської митрополії. 

У 1688 році Москва заборонила Київському митрополитові вживати 

титул «митрополит Київський, Галицький і всієї Русі», відтепер, він 

іменувався «митрополитом Київським, Галицьким і Малої Росії», найбільші 

монастирі і Лаври переводилися на пряме управління з Москви.В історії 

православної церкви в Україні почався новий етап. 

 У вересні 2018 року, Константинопольський патріарх Варфоломій 

вніс ясність в положення грамот, виданих Москві щодо Київської митрополії.  

За словами Варфоломія, у 1686 році патріарх Діонісій IV, в результаті 

сильного політичного тиску і непереборних обставин, був змушений видати 

Москві дозвіл призначати митрополита Києва. 
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 Надання такого права відбулося за умови, що митрополит Київський 

визнаватиме Вселенського патріарха як свого духовного главу і авторитет, 

що зберігало канонічну юрисдикцію Константинополя над цією 

митрополією.  Таким чином, Фанар підкреслив, що канонічна залежність 

Києва від Константинопольської церкви лишалася незмінною і 

безперервною. 

3.2 Автокефалія Української Православної церкви.  

2018 рік запам’ятається численними прогнозами щодо надання 

автокефалії українському православ’ю. Закономірно, що Греко-Католицька 

Церква не може мати іншої позиції, окрім підтримки процесів, спрямованих 

на єдність та канонічне оформлення українського православ’я, як і всього 

того, що сприяє єдності й повноті незалежності України. «Тож усі, що 

вважають себе українцями, патріотами й уболівають за Україну як 

самостійну і незалежну державу, підтримують канонічний процес здобуття 

помісності українським православ’ям, навіть якщо вони, як у випадку греко-

католиків, належать до іншої конфесії.»[7] – коментує Олег Гірник, старший 

викладач кафедри богослов’я Українського Католицького Університету.  

Томос презентують як умову sine qua non (обов’язкову умову) 

досягнення повноти релігійно-духовної незалежності України під гаслом « 

Українській державі – українську Церкву!». Понад те, події довкола Томосу 

активізували тему набуття патріархального устрою УГКЦ. Інакше кажучи, 

надання Православній церкві в Україні від Царгородського Патріарха 

довгоочікуваний Томос про автокефалію, буде не лише закономірним, а й 

справедливим очікувати з Рима надання статусу патріархату УГКЦ.  

Однак обидва процеси – автокефалія для православних і патріархат 

для греко-католиків в Україні – мають дуже схожу богословську проблему. 

Вона не стосується права і процедури набуття канонічної автокефалії і 

статусу патріархату. «Це проблема відсутності богословського процесу в 
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українських Церквах, котрий би окреслив їхній сучасний (наголошую – 

сучасний!) богословський профіль не лише на рівні України, а й передовсім 

на рівні міжнародному.»[7]  –  наголосив Олег Гірник. 

Отець Гавриїл Костельник в середовищі греко-католицьких 

інтелектуалів міжвоєнної доби виконував роль аналітика. У своїй брошурі з 

полемічною назвою «Народня чи вселенська церква?» 1922 року, присвячена 

проблемі автокефалії, відштовхується від тези про культурний та політичний 

націоналізм як актуальний «дух часу», що прагне охопити всі верстви 

суспільного життя включно із життям церковним. «Але чи Христова церква 

має бути національна?» – ось головне питання, на яке намагається дати 

відповідь Костельник. Для нього очевидним фактом є те, що Церква відіграє 

велетенську роль у процесі національного самоусвідомлення та може 

перерости у церковний націоналізм, якщо засвоїть засадничий принцип 

останнього: кожний християнський народ повинен мати свою автокефальну, 

тобто незалежну Церкву. Іншими словами, Костельник ставить знак рівності 

між церковним націоналізмом та автокефалією.  

Очевидно, що тепер ситуація в багатьох аспектах різниться від тієї, 

про яку говорив Костельник, але не може не насторожувати той факт, що 

питання Томосу-2018 обговорюють політики, політологи, політтехнологи й 

соціологи, аніж богослови.  

Драма української церковної ідентичності триває, і пошук її 

розв’язання в механічній зміні релігійними громадами своєї юрисдикції лише 

демонструє примітивний рівень вітчизняної політологічної та релігієзнавчої 

думки. У цій ситуації досвід Митрополита Йосифа Сліпого як церковного 

Лідера, що зумів синтезувати духовний і богословський пошук, зінтегрувати 

порізнені спільноти довкола ідеї Помісної Церкви з патріаршим устроєм, 

поєднаної з римським Апостольським Престолом і свідомої власної 
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обрядової ідентичності, є надзвичайно важливим для всієї християнської 

спільноти.  

 11 жoвтня, нa засіданні Синoду Вселенськогo пaтріaрхату булo 

прийнятo рішення зaтвердити нaдання Тoмoсу прo aвтoкефалію Укрaїнській 

прaвoславній церкві. Відпoвідне рiшення затвердженo Синoдом 11 жoвтня у 

Стaмбулi. 

19 квітня Верховнa Радa схвалилa постaнову про звернення 

президентa Петрa Порошенкa до Вселенського патріархa Варфоломія щодо 

надaння aвтокефалії Українській прaвославній церкві. Згодом Вселенський 

Патріaрхат розпочaв всі відповідні процедури. 

9 жовтня у Стамбулі (Констaнтинополі) розпочaлося засідaння 

Синоду Вселенського патріaрхaту, яке тривало упродовж трьох днів і під чaс 

якого розглядaлося питання про нaдaння дозволу на створення Єдиної 

Помісної Церкви в Укрaїні.  

Вселенський патріархат підтвердив намір надати автокефалію 

православній спільноті України. Для цього не лише подовжується місія 

екзархів, які були призначені ще на початку вересня, але й відкривається 

постійне представництво Константинопольського патріархату в Києві – 

церковною мовою воно називатиметься "ставропігією".  

Однак, на думку предстоятеля УПЦ-КП, з появою єдиної і канонічно 

визнаної помісної автокефальної церкви Московський патріархат втратить 

право називатися "Українською православною церквою" і змушений буде 

обрати собі іншу назву.  

В УПЦ МП заявили, що рішення Константинопольського 

патріархату про зняття анафеми з патріарха Філарета та архієпископа 

Макарія є неправовим, а патріарх Варфоломій сам має бути підданий 

анафемі. Про це заявив голова Синодального інформаційно-просвітницького 
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відділу УПЦ МП  архієпископ Климент. «Це рішення абсолютно 

неканонічне, тому що ця територія не належить Константинопольському 

патріархату, то яким чином він може знімати анафеми?»[17], - обурився 

Климент. «Думаю, що за такі дії на патріарха Варфоломія треба накласти 

анафему»[17], - додав архієпископ. 

Але, врешті решт, незважаючи на всі деструктивні зусилля з боку 

Москви, домінуючою є впевненість у остаточній перемозі історичної 

справедливості та здорового глузду, що неминуче призведе до отримання 

УПЦ довгоочікуваної автокефалії, а це, в свою чергу, відкриє нові 

можливості на шляху до поновлення християнської єдності взагалі.  
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ВИСНОВКИ 

У даній роботі було розглянуто становлення Української Греко-

Католицької церкви у Харкові. 

УГКЦ булa утворенa на основі унійної ідеї католицизму і 

православ’я. Доцільно сказати, що тільки Українськa греко-католицькa 

церква має безперервну ієрархічну спадкоємність від часу офіційного 

Хрещення Руси-України та становлення на її території церковної 

організаційної структури. Сучасні структури Української Греко-Католицької 

церкви нині являють собою досить розгалужену мережу, діяльність якої 

фaктично виходить далеко за суто пасторальну сферу й спрямовується на 

охоплення багатьох потреб віруючих. 

Щорічно відбуваються екуменічні молебни за християнску єдність. 

Під час них відбуваються церковні служби  в головних храмах Харкова 

УГКЦ, АПЦ, УПЦ Київського патріархату, РКЦ та Армянській церкві. З  

Московським Патріархатом, натомість, діалог практично відсутній. 

З самого початку вірні УГКЦ зіткнулися з перешкодами і 

труднощами. Греко-Католицька громада була змушена рішуче стати на 

захист своїх законних прав, таким чином й  було створено Громадський 

комітет захисту прав УГКЦ. Рішення світської влади щодо створення та 

становлення храму УГКЦ дозволяє надіятися, що в подальшому ситуація у 

сфері дотримання прав і свобод громадян буде змінюватися на краще, а 

представники різних релігійних конфесій і громад будуть конкурувати між 

собою без жодної підтримки з боку державних структур. В такому разі в 

нашому суспільстві справді запанує злагода і взаємопорозуміння. 

Нажаль, що очевидним у наш час є втручання УПЦ Московського 

патріархату, а особливо авторитетів церкви, у внутрішні справи іншої 

релігійної організації, що є порушенням принципів свободи совісті. Це 

втручання прямо переходить у конфронтацію. 
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Відносини між Констaнтинополем і Москвою в 2018 році 

загострилися до межі через aвтокефалію для Української церкви. 

Константинопольський патріархат, відкинувши право Росії на київську 

спадщину, підкреслив, що канонічна залежність від материнської церкви 

залишалася незмінною і безперервною. Українськa Церквa, наприклад, першa 

на Сході сталa склaдaти кормчі книги, куди входили не тільки основні 

правила, але й правила своїх місцевих соборів. 

Драма української церковної ідентичності триває, і пошук її 

розв’язання в механічній зміні релігійними громадами своєї юрисдикції лише 

демонструє примітивний рівень вітчизняної політологічної та релігієзнавчої 

думки. Літо 2018 року запам’ятається численними прогнозами щодо надання 

автокефалії українському православ’ю. Закономірно, що Греко-Католицька 

Церква не може мати іншої позиції, окрім підтримки процесів, спрямованих 

на єдність та канонічне оформлення українського православ’я, як і всього 

того, що сприяє єдності й повноті незалежності України. 

Незважаючи на всі деструктивні зусилля з боку інших релігійних 

організацій та світської влади, домінуючою є впевненість у остаточній 

перемозі історичної справедливості та здорового глузду, що неминуче 

призведе до отримання УПЦ довгоочікуваної автокефалії, а це, в свою чергу, 

відкриє нові можливості на шляху до поновлення християнської єдності 

взагалі. 

Формування релігійно-визвольного руху української греко-

католицької церкви на території Слобожанщини, а також безпосередньо у 

місті Харкові, відіграє важливу роль у створенні гідного місця для діалогу 

між  Богом та людиною, з метою об’єднання справжньо віруючих навколо 

Христа, що врешті решт є неминучим явищем у позитивній перспективі 

людства. 
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