
№ 5 (112) липень-серпень 2011 р.

ЕКОНОМІКА 145

О. Yakhno, V. Shevchenko

VALUE'S DIMENSIONS IN THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

Authors are making attempt to deal with the axiological approach to instrumental aspects of Neuro-Linguistic
Programming. The primary attention is taking to considering philosophical interpretations of the concept of values for
researching deep background of human beliefs and behaviours.

Key words: values, significance, picture (map) of the world, unified NLP-field, hierarchy of spiritual and personal beliefs,
explications of moral beliefs and the honour code.

©  О. Яхно, В. Шевченко
Надійшла до редакції 13.07.2011

АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: ПИЛИПІВ І. В. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1918-1939 рр.) :

[МОНОГРАФІЯ] / І. В. ПИЛИПІВ. - ТЕРНОПІЛЬ : ВИДАВНИЦТВО
"ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ТНЕУ", 2011. - 428 с.

Греко-католицька церква відіграла важливу роль
у суспільно-політичному житті українців Східної Га-
личини в період між двома світовими війнами. Ак-
туальність монографії, що рецензується, полягає в
цілісному й комплексному науковому дослідженні
ролі Греко-католицької церкви в суспільних проце-
сах у Другій Речі Посполитій. Досліджувана пробле-
ма є актуальною не тільки в історіографічному плані.
У роботі розкривається значний внесок ГКЦ у фор-
мування національної самосвідомості українців, вис-
вітлено участь духовенства в становленні та орга-
нізації ЗУНР, проаналізовано особливості церковно-
релігійного життя в Другій Речі Посполитій та орга-
нізаційну структуру ГКЦ. Проаналізовано участь ду-
ховенства в суспільно-релігійному житті краю, взає-
мини з українськими політичними партіями та орга-
нізаціями, показано політику церкви у сфері шкільниц-
тва, меценатські та благодійницькі заходи, міжна-
родні акції на підтримку української державності та
українців, які проживають за кордоном.

Автором комплексно проаналізовано суспільно-
політичні заходи ГКЦ, які були направлені на захист
українського населення в цей складний період. Дос-
лідження спирається на широке коло різноманітних
джерел та матеріалів, включаючи архівні джерела з
Польщі, а також неопубліковані матеріали, докумен-
ти, пресу, монографічні видання із цієї проблеми
українських та зарубіжних дослідників.

Монографія відзначається ґрунтовністю джерель-
ної бази, що дало можливість автору висловити свою
власну компетентну думку з приводу дискусійних
аспектів досліджуваної проблеми. Автором уведе-
но до наукового обігу не лише нові документи й
матеріали, але й узагальнено історичні факти та події,
пов'язані із суспільною діяльністю ГКЦ. Основу
джерельної бази дослідження становлять архівні
документи - Центрального державного архіву вищих
органів влади та управління, Центрального держав-
ного історичного архіву України в м. Львові, дер-
жавних архівів Івано-Франківської, Львівської та
Тернопільської областей, відділу рукописів Львів-
ської національної наукової бібліотеки імені В. Сте-

фаника (ВР ЛННБ НАН України). Автор уперше ввів
у науковий обіг неопубліковані матеріали архівів
Республіки Польща: Архів Актів нових у м. Варша-
ва та Перемишльського державного архіву в
м. Перемишль.

Відповідно до цілей, які визначає автор дослід-
ження, побудована й структура монографії: сім
розділів, список літератури, додатки.

Автор у першому розділі "Історіографія, джерель-
на база. Теоретико-методологічні основи досліджен-
ня", розкриваючи роль попередніх досліджень у
вивченні окресленої проблеми, доповнює методоло-
гію дослідження новими підходами та критеріями
на основі великої кількості вперше введених у нау-
ковий обіг джерел та документів. У другому розділі
"Діяльність ГКЦ за доби Української революції та
ЗУНР" показана важлива роль церкви в успішному
здійснені Листопадового зриву, зокрема на пери-
ферії. Проаналізовано державотвірну роль греко-
католицького духовенства в організації та розбудові
ЗУНР, участь душпастирів у діяльності центральних
і місцевих органів влади й управління ЗУНР, їхня
духовна опіка над військовиками Галицької армії.

 У третьому розділі "Організаійно-правові осно-
ви конфесійної політики у Другій Речі Посполитій"
автор цілком правильно вказує, що соціально-еко-
номічна, політична та етноконфесійна ситуація в
Польщі визначала мету та завдання діяльності цер-
кви в соціально-політичній сфері. У роботі показано,
що після Першої світової війни український народ
опинився в новій політичній системі координат. Не-
простою була політична та етноконфесійна ситуація
для ГКЦ. Підтримавши українські національні сили
в національно-визвольній боротьбі, українсько-
польській війні, ГКЦ опинилася в державі, з якою
спільно з народом вела боротьбу за незалежність.
Характеризуючи етноконфесійну ситуацію в краї,
автор на основі статистичних даних доводить, що
ГКЦ в міжвоєнний період була найвпливовішою і
найбільш чисельною релігійною організацією, яка
стала виразником українського народу. У параграфі
"Організаційна структура ГКЦ" проаналізовано стан
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та особливості організаційної структури ГКЦ, роз-
крито внутрішні механізми, які впливали на виконан-
ня поставлених завдань. Аналізуючи політику
польської влади на українських землях, на багать-
ох прикладах автор показав багатогранну політику
ГКЦ з метою захисту українського народу в складній
політичній ситуації.

Розділ "Діяльність Греко-католицької церкви в
умовах Другої Речі Посполитої" є одним із ключо-
вих у роботі. Доречним є аналіз діяльності клери-
кальних політичних партій та громадських греко-ка-
толицьких інституцій у контексті суспільно-політич-
ного життя українців Східної Галичини.

Проаналізовано участь греко-католицького ду-
ховенства в українських політичних партіях і куль-
турно-просвітніх організаціях та позиція вищого ке-
рівництва церкви. Автор відзначає, що не завжди
збігалися погляди на окремі питання митрополита
А. Шептицького з думкою єпископів. Цей плюралізм
завдяки виваженим підходам митрополита сприяв
демократичним дискусіям та консолідації церкви.

Наступний розділ "Освітня та доброчинна діяль-
ність ГКЦ" розкриває освітянські акції греко-католиць-
ких інституцій. На основі великого фактичного мате-
ріалу зроблено висновки та узагальнення про мо-
рально-виховну, освітню та духовну діяльність гре-
ко-католицького духовенства та представників чер-
нечих громад у духовних та світських закладах ос-
віти, проаналізована соціальна доктрина церкви,
зроблені порівняння та розкрито практичну зна-
чущість цих системних заходів.

У розділі "Виховний вплив ГКЦ на українську
молодь" автор розкриває теоретичні підходи до вив-
чення релігії у вихованні молоді. На основі великої
кількості фактичного матеріалу проаналізовано роль
духовенства в підготовці та проведенні католицької
акції в тридцяті роки ХХ століття. Досить детально
висвітлено морально-виховні аспекти діяльності
молодіжних клерикальних організацій "Скала", "Ка-
толицька акція української молоді", "Орли"-КАУМ
(Католицька асоціація української молоді) та інших,
які займалися просвітницько-культурною роботою.

Останній розділ "Діяльність Греко-католицької
церкви на міжнародному рівні" містить детальну
характеристику діяльності Львівської греко-католиць-
кої митрополії в організації співпраці з українськими
греко-католицькими громадами на тимчасово оку-
пованих українських етнічних землях та з українця-
ми, які виїхали в країни Західної Європи та на аме-
риканський континент. Показана системна діяльність
ГКЦ у підтримці українців, що проявилася в ду-
ховній, організаційній, кадровій та моральній допо-
мозі. Значна увага приділяється ролі церкви в збе-
реженні українцями, які за покликом долі опинили-
ся далеко від своєї Батьківщини, української мови,
культури, традицій та національної ідентичності.

Загалом досліджувана проблема є актуальною
не тільки в історіографічному плані. У роботі розкри-
вається значний внесок ГКЦ у формування націо-
нальної самосвідомості українців, висвітлено участь
духовенства в становленні та організації ЗУНР, про-
аналізовано особливості церковно-релігійного життя
в Другій Речі Посполитій та організаційну структуру
ГКЦ. Досліджено участь духовенства в суспільно-
релігійному житті краю, взаємини з українськими
політичними партіями та організаціями, показано
політику церкви у сфері шкільництва, меценатські
та благодійницькі заходи, міжнародні акції  на
підтримку української державності та українців, які
проживають за кордоном.

Монографія І. В. Пилипіва "Українська Греко-ка-
толицька церква в суспільно-політичному житті
Східної Галичини (1918-1939 рр.)" є на часі, стано-
вить значний інтерес як для науковців, викладачів,
так і для широкого загалу читачів, усіх, хто прагне
пізнати й зрозуміти тенденції сучасного розвитку
етноконфесійної ситуації в Україні.

Малик Я. Й.,
доктор історичних наук, професор
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