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ЗМІНА КОНФЕСІЙНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД 

ЯК ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНИХ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В 

УКРАЇНІ 

Тенденція, яка отримала поширення в останні роки, – перехід 

релігійних громад до складу інших конфесій. Якщо раніше поодинокі 

випадки переходу релігійних громад переважно відбувалися через 

суб’єктивні, персональні причини, наприклад, через непорозуміння між 

священиком та вищим духовенством (хоча існують випадки зміни 

релігійної конфесії лише самим священиком [8]), то в останні роки ця 

тенденція, по суті, зумовлена цивілізаційним і світоглядним підґрунтям 

[3]. Зокрема, у зв’язку з невизначеною позицією УПЦ МП щодо подій 

Революції гідності, а згодом і щодо російської військової агресії в Україні 

від 2014 р. почалися епізодичні переходи релігійних парафій УПЦ МП до 

складу УПЦ КП. В останні роки також спостерігаються окремі переходи 

релігійних громад зі складу УАПЦ до УПЦ КП, з УПЦ МП – до УАПЦ, а 

також у середовищі протестантських церков. 

Проте наявна статистика таких переходів досить суперечлива. Як 

відзначають деякі джерела, упродовж перших двох років російської агресії 

зафіксовано від понад 50 [5] до близько 70 [11] випадків переходу громад 

УПЦ МП до складу УПЦ КП. Однак, відповідно до інформації директора 

Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури 

України А. Юраша, наданої 29 березня 2018 р. для «Релігійно-

інформаційної служби України», у цей час прямо перейшло до складу 

УПЦ КП 39 громад УПЦ МП. Близько 30 релігійних громад упродовж 

2015–2016 рр. вийшли зі складу УПЦ МП і зареєстрували нову релігійну 

організацію (по факту – так само змінили конфесійну приналежність). 

Також 2 релігійні громади УПЦ МП перейшли до складу УАПЦ. У свою 

чергу, зі складу УАПЦ на користь УПЦ КП перейшло 100 релігійних 
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громад. Загалом, за словами А. Юраша, упродовж 2014–2017 рр. 

конфесійну приналежність змінили 153 православні релігійні громади та 

30 протестантських [3]. Як підкреслюють деякі автори, найбільша кількість 

переходів парафій УПЦ МП до складу УПЦ КП спостерігається довкола 

Почаївської Лаври, яка перебуває у користуванні УПЦ МП [4]. 

Релігійні конфесії, серед яких передусім УПЦ МП та УАПЦ, 

намагаються заборонити переходи власних громад і на рівні внутрішніх 

статутів, і в судовому порядку. Як приклад: на початку серпня 2018 р. 

Львівський окружний адмінсуд скасував розпорядження голови Львівської 

облдержадміністрації про затвердження нового статуту релігійної громади 

с. Подорожнє Стрийського району про її перехід до складу УПЦ КП [10]. 

У переважній же більшості випадків зміни конфесійної приналежності 

релігійних громад стають доконаним фактом. 

Між іншим, необхідно також зазначити, що від 2014 р. (не рахуючи 

анексований Крим та тимчасово окуповані території Донецької і 

Луганської областей) фактично не спостерігалося переходу релігійних 

громад до складу УПЦ МП з інших релігійних конфесій. Одна зі спроб 

такого переходу відбулася 12 січня 2018 р. у м. Коростень Житомирської 

області. Тоді настоятель храму УПЦ КП ієромонах Ілля (Анатолій 

Василенко) заявив, що разом із парафією переходить під юрисдикцією 

УПЦ МП. Однак священика підтримало лише кілька осіб із числа 

прихожан, тому спроба переходу не увінчалася успіхом. Ієромонах Ілля 

після такої акції був звільнений з посади настоятеля із забороною 

священослужіння. Новим настоятелем парафії був призначений протоієрей 

Віталій Ейсмонт [9]. Сам Анатолій Василенко 14 січня 2018 р. у Свято-

Покровському храмі Коростеня в присутності митрополита Овруцького і 

Коростенського Віссаріона «приніс каяття у гріху розколу та повернувся 

до єдиної канонічної Православної Церкви» [6]. УПЦ МП офіційно 

повідомила, що священик повернувся до них із «більшістю своїх парафіян» 

[6]. У свою чергу, УПЦ КП заявила, що «зі священиком до Московського 

Патріархату перейшла не більшість громади, а меншість у кількості до 

трьох парафіян» [9]. 

Усе ж таки, центральним, у тому числі в контексті розвитку 

міжконфесійних відносин, стало питання переходу релігійних громад зі 

складу УПЦ МП до складу УПЦ КП. На думку дослідників, зокрема 

Л. Филипович, важливими для подальшого переходу є події, що відбулися 

4 січня 2018 р. у Запоріжжі [7]. Тоді трагічно загиблого напередодні 2-

річного хлопчика із Запоріжжя відмовився відспівувати священик УПЦ 

МП, оскільки дитина була хрещена в церкві УПЦ КП. Згодом митрополит 

Запорізький і Мелітопольський Лука виправдовував дії священика УПЦ 

МП, зсилаючись на церковні канони, і, з його слів, якби священик 

«нарушив канони, мусив би за це нести відповідальність перед Богом» [1]. 

Конфлікт вийшов за межі, власне, міжконфесійної площини. Він 

викликав широкий суспільний резонанс у межах усієї країни (акція 
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«#принеси_ляльку»); перейшов у юридичну площину. Однак, справа так і 

не дійшла до логічно завершення. А УПЦ МП не змінила свого 

«канонічного» підходу у питанні ставлення до хрещення іншими 

релігійними конфесіями та розпочала в Запоріжжі «перехрещення» дітей, 

раніше охрещених в УПЦ КП. До кінця квітня 2018 р., за інформацією 

прес-служби Запорізької єпархії УПЦ МП, було «перехрещено» понад 40 

дітей [2]. 

Отже, тенденцією останніх років, яка у тому числі характеризує 

міжконфесійні відносини в Україні, став перехід релігійних громад до 

складу інших релігійних конфесій. Тенденція, зумовлена подіями 

Революції гідності й російською військовою агресією, посилилася 

мовчазною реакцією УПЦ МП на відповідні суспільно-політичні події. 

Здебільшого зафіксовані переходи релігійних громад зі складу УПЦ МП до 

складу УПЦ КП й УАПЦ, з УАПЦ – до УПЦ КП, у середовищі 

протестантських церков. 
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ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ «ЗВОДУ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ 

ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ» 

Багатотомне енциклопедичне видання «Звід пам’яток історії та 

культури України» є важливою складовою державної політики у сфері 

охорони і збереження культурної спадщини. Це один з найбільш 

фундаментальних національних проектів в галузі культури, який об’єднав 

численні державні установи, громадські організації, фахівців у різних 

галузях науки, великий загал краєзнавців. Він не тільки активізував 

пам’яткоохоронну діяльність, але й стимулює відповідні наукові розробки, 

сприяє популяризації національної історико-культурної спадщини.  

В Україні підготовча робота по створенню Зводу розпочалася в 1972 

р. з загальної паспортизації пам’яток. Процес підготовки видання широко 

розгорнувся після ухвали постанови Ради Міністрів Української РСР від 3 

вересня 1982 р. «Про заходи по забезпеченню видання томів «Зводу 

пам’ятників історії та культури народів СРСР по Українській РСР» [1, 

с.106]. Із здобуттям Україною незалежності відбулися зміни у науковій 

концепції проекту, його науково-організаційних формах. Підготовлені 

рукописи потребували доопрацювання у зв’язку з новими 

методологічними підходами до класифікації пам’яток, принципів їх 

відбору та поцінування. У березні 1992 р. уряд України прийняв 

спеціальну постанову «Про додаткові заходи щодо забезпечення видання 

томів «Зводу пам’яток історії та культури України», яка, регулюючи 

вирішення певних фінансових, матеріально-технічних та організаційних 

питань, зобов’язувала активізувати роботу над виданням. На жаль, випуск 

Зводу за рахунок місцевого фінансування, відсутність в нових економічних 

і політичних умовах загальнодержавної підтримки, негативно позначились 

на термінах його підготовки та друкування томів. Ситуацію ускладнювали 
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