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У період незалежності України кардинально змінились ставлення держави 

до церкви. Хоча ст.35 Конституції України визначає, що: «Церква і релігійні 

організації в Україні відокремлені від держави», а ст. 35 передбачає, що «Кожен 

має право на свободу світогляду і віросповідання» [1]. Проте стосунки з церк-

вою стали частиною державної політики – діяльності відповідних органів дер-

жавної влади та місцевого самоврядування, які сприяли процесу інтенсивної ві-

дбудови та будівництва нових культових будівель (рис.1). 
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Рис. 1. Релігійна структура Львова [2, с.429]. 

Культові будівлі є типологічними ідентифікаторами міської ідентичності 

Львова. Новозбудовані сакральні будівлі є активними елементами її формуван-

ня та водночас відображенням суспільно-економічних змін [3, с.201].  



На підставі проведеного аналізу новозведених сакральних будівель у пері-

од з 1991 по 2011 років, у їх архітектурній ідентичності виявлено такі основні 

лінії: традиціоналізму (інтерпретації історичної архітектурної спадщини та 

―прямого відтворення‖ взірців українських дерев’яних церков) та новаторства 

[3, с.184]. 

В лінії новаторства споруджена церква Різдва Пресвятої Богородиці в жит-

ловому р–ні Сихів (арх. Р. Жук, 1995–2000 рр.) та спроектована церква на 500 

віруючих на вул. Пасічній (арх. О. Матвіїв, 1998 р.). О. Матвіїв вважав її кра-

щою серед останніх своїх робіт та характеризував як: ―такий собі космічний ко-

вчег із склопрозорою банею‖ [4, с.49]. 

О. Матвіїв розумів, що пошук ідентичності церков повинен здійснюватись 

―творчо-інтуїтивним чуттям – як росте дерево‖ [5, с.83], вирішуватись
 
як скуль-

птурно-пластична композиція.
 
 

При проектуванні у лінії традиціоналізму джерелом натхнення авторів бу-

ло звернення до: традицій бойківсько-галицької (церква Параскеви П’ятниці на 

вул. Д. Яворницького–І. Головатого, арх. М. Обідняк) та гуцульської школи 

(церква на 500 віруючих, арх. М. Обідняк, 1999 р.) [5, с.89], княжої доби (храм 

Святих Мучеників Бориса і Гліба, арх. Р. Сивенький, 1998–2005 рр.), бароко 

(церква Вознесіння Господнього на вул. Широкій, арх. М. Рибенчук, 1993–

2002 рр.) [6, с.685]. 

Так джерелом для творчого натхнення як власної церковної архітектури, 

так і пошуку національної української ідентичності в цій галузі М. Обідняк 

вбачає українську традиційну дерев’яну архітектуру, зазначаючи, що необхідно 

займатись: ―пошуками нового образного рішення на основі феномена традицій, 

закладених в прообразах національних символів та вічних знаків‖ [5, с. 88–89].  

Окрім цього, у творчому методі архітекторів простежено звернення до ре-

гіональної архітектурної ідентичності початку ХХ ст. Наприклад до творчості 

Василя Нагірного у церкві Покрови Пресвятої Богородиці на Левандівці, спрое-

ктованій архітектором  Р. Сивеньким. 

Відбувається відновлення ідентичності через ―пряме відтворення‖ взірців 



українських дерев’яних церков. Наприклад церква Покрови на вул. Щирецькій, 

(2003 р.) [6, с.688] є копією храму з села Кривки у музеї Шевченківський гай. 

Отже, сучасна сакральна архітектура є відображенням не тільки індивідуа-

льної ідентичності творця, але різних форм колективної ідентичності. Актуаль-

ним завданням в пошуці її архітектурної ідентичності є відображенням символу 

національної української ідентичності. 
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