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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В умовах гібридної російсько-української війни та 

прагненні створити єдину помісну церкву активно ведеться боротьба за майно 

парафій. Російська влада та верхівка церковної ієрархії в особі патріарха 

Кирила здійснюють спроби заволодіти майном церков Київського патріархату 

на користь церкви Московського патріархату. Сьогодні Російська православна 

церква (РПЦ) розуміє, що прибравши до рук господарчо-майновий комплекс, 

вона зможе вирішити в Україні питання належності громад. Усе це підсилює 

значення цілісного дослідження процесів, пов’язаних з історичним досвідом 

формування майнових ресурсів РПЦ, її господарською діяльністю та 

особливостями формування господарчо-майнового ресурсу на Півдні України. 

Православна церква, як основна офіційно визнана конфесія, відігравала 

важливу роль в духовному та господарському житті українського суспільства 

до жовтня1917 р. Її майно та капітали на теренах колишньої Російської імперії 

були оцінені більше ніж у 830 млн крб. Цей величезний господарчо-майновий 

ресурс церква набула завдяки активній господарській діяльності, підтримці з 

боку держави, масовим пожертвуванням вірян. 

Важливим аспектом вивчення в дисертації є саме духовенство. Аналіз 

питання матеріального забезпечення православного духовенства дасть змогу, 

по-перше, розширити дослідження соціальної історії цієї верстви в межах 

південного регіону України, по-друге, розкрити питання залежності частини 

духовенства від господарчо-майнового ресурсу РПЦ.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалась у межах науково-дослідної теми кафедри історії України 

Запорізького національного університету «Суспільно-церковні трансформації в 

Україні XIX–XXI ст.» (номер державної реєстрації 0114U002661). 

Об’єкт дослідження – православна церква в системі суспільних відносин 

на Півдні України в другій половині XIX ст. – 1917 році. 

Предмет дослідження – складові господарчо-майнового ресурсу, а саме – 

рухоме та нерухоме майно, господарська діяльність православної церкви на 

Півдні України в другій половині XIX ст. – 1917 році. 

Мета роботи – дослідити складові господарчо-майнового ресурсу, шляхи 

його формування, вплив на матеріальне забезпечення православного 

духовенства та на розширення суспільного впливу церкви на Півдні України в 

другій половині XIX ст. – 1917 році. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі дослідницькі 

завдання: 

– охарактеризувати стан розробки проблеми в історіографії, джерельну 

базу та методологію дослідження; 

– визначити компоненти господарського комплексу православної церкви; 

– проаналізувати структуру доходів православних церков та монастирів; 

– висвітлити структуру доходів білого і чорного духовенства;  

– розкрити державну політику щодо земельної власності РПЦ та 

матеріального забезпечення духовенства;  
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– встановити етапи формування та особливості еволюції церковного та 

монастирського землеволодіння на Півдні України; 

– розглянути особливості землекористування церковних та монастирських 

господарств; 

– визначити трансформації, що відбувалися в господарстві РПЦ та 

простежити зміни в матеріальному становищі білого та чорного духовенства в 

1905–1917 рр. 

Хронологічні межі дисертації охоплюють період з другої половини 

XIX ст. до 1917 р. Нижня хронологічна межа дослідження пов’язана з 

розбудовою інфраструктури українських земель у складі Російської імперії 

після проведення Селянської реформи 1861 р. і буржуазних реформ 60–

70 х рр. ХІХ ст., а верхня – з Лютневою революцією 1917 р. 

Географічні межі дослідження визначають територію одного з 

найбільших регіонів України – Півдня, до якого належали три єпархії – 

Катеринославська, Таврійська та Херсонська.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше визначено 

поняття «господарчо-майновий ресурс» та «господарчо-майновий комплекс» 

православної церкви; проведено детальний порівняльний аналіз розвитку 

церковного та монастирського господарства Півдня України, їх землеволодіння 

на губернському та повітовому рівнях, у тому числі й на приватновласницьких 

землях духовних осіб; досліджено роботу свічних заводів та механізм реалізації 

їх продукції. Підтверджено тезу про те, що православна церква завжди 

підтримувала існування всіх видів підприємництва, які приносили їй прибутки. 

У динаміці розглянуто процес переходу в регіоні на казенне жалування 

(державний оклад) білого духовенства; визначено фактори, що впливали на 

рівень забезпеченості всередині кліру або окремого монастиря. Обґрунтовано 

тези про закритість від суспільства інформації щодо фінансової звітності та 

доходів монастирів та відмінності в даних офіційної церковної статистики від 

земської та державної по губерніях. Уточнено організаційну структуру 

церковного господарства. Подальшого розвитку набули питання вивчення 

матеріального забезпечення духовенства, політики царизму в цьому напрямі, 

визначення основних джерел доходів церковних причтів та монастирів.  

Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що її 

результати і висновки можуть бути використані науковцями при дослідженні 

проблем становості суспільства та соціально-економічного розвитку регіону; у 

викладацькій діяльності; при підготовці історико-краєзнавчих та науково-

популярних праць, екскурсійних довідників з історії Півдня України. Окремі 

положення, зокрема – в частині аналізу цивільного законодавства та церковного 

права, можуть бути використані при підготовці проектів нормативних актів, що 

регулюють господарські відносини між державою та церквою в Україні. 

Особистий внесок здобувача полягає у постановці актуальної проблеми 

та цілісній розробці усіх її складових. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Основні положення та висновки належать особисто автору. 

Апробація результатів дослідження. Загальну концепцію та окремі 

положення висвітлено на наукових конференціях різних рівнів: Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Ольвійський форум-2012 : стратегії України 

в геополітичному просторі» (м. Севастополь, 2012 р.), Міжнародній заочній 

конференції «Розвиток науки на сучасному етапі» (м. Київ, 2012 р.), XXIII 

Міжнародній науковій конференції «Історія релігій в Україні» (м. Львів, 

2013 р.), I Всеукраїнській науково-практичній конференції «Придніпровські 

соціально-гуманітарні читання»: Запорізькій секції (2012 р.), Бердянській секції 

(2012 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільський, 2013 р.), XII 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна 

політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України» 

(м. Запоріжжя, 2017 р.), V, VII, VIII університетських науково-практичних 

конференціях студентів і молодих вчених (м. Запоріжжя, 2012, 2014, 2015 рр.). 

Публікації основних положень та висновків дослідження викладено у 14 

статтях та матеріалах виступів на конференціях, 6 із них опубліковано у 

фахових наукових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні. 

Структура та зміст роботи визначені метою та основними завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які 

поділяються на одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та літератури (318 позицій), дванадцяти додатків. Загальний обсяг роботи – 

329 сторінок. Обсяг основного тексту складає 199 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, його мету та завдання, наукову новизну. Охарактеризовано 

теоретико-методологічні засади дисертації, апробацію та практичну значимість 

її результатів. 

У першому підрозділі першого розділу «Історіографія, характеристика 

джерел та методологія дослідження», який має назву «Історіографія 

проблеми», визначено, що всю історіографію питання розділено на три групи: 

дореволюційну, радянську, сучасну; систематизовано за світськими та 

церковними дослідженнями та за працями з релігійної історії (в межах як усієї 

держави, так і Півдня України зокрема). Перші історичні дослідження, 

опосередковано присвячені проблемі вивчення господарчо-майнового ресурсу 

РПЦ, з’явилися у другій половині XIX ст. На особливу увагу заслуговують 

праці єпископів Гермогена та Феодосія, митрополита Філарета
1
, в яких 

розглядався широкий спектр проблем – від майнового стану монастирів до 

матеріального забезпечення духовенства. Інші аспекти, а саме питання 

церковної власності, суб’єкта, об’єкта та управління нею, розглянуто 

                                                 
1 Гермоген. Таврическая епархия. Псков : Тип. Губерн. земства, 1887. 520 с.; 

Макарьевский Ф. Самарский, Екатеринославской епархии Пустынно-Николаевский 

монастырь. Екатеринослав : Тип. Губерн. правления, 1875. 121 с.; Воззрения московского 

митрополита Филарета по вопросам: о церковном законодательстве, о материальном 

обеспечении духовенства, о снятии священнического сана и о браке А.. Меньшикова. 

Казань : Типо-лит. императ. правительства, 1894. 12 с. 
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представниками церковного права, серед яких виділяємо дослідження 

М. С. Суворова
2
, цінне завдяки порівнянню православного церковного права з 

католицьким та протестантським. 

На рубежі XIX–XX ст. з’явилися праці В. О. Мілютіна, 

М. А. Любинецького, В. В. Святловського
3
, присвячені проблемі 

землеволодіння РПЦ, висновки до яких вперше зроблено на основі залучення 

державної статистики. Відзначимо дослідження Д. І. Ростиславова
4
, який 

скептично ставився до дискусії в суспільстві про бідність представників 

духовного стану. Він одним із перших звернув увагу на активну господарську 

діяльність церков і монастирів, визначив джерела доходів монастирів та 

чорного духовенства. До позитивних здобутків дореволюційної історіографії 

необхідно віднести акумуляцію значного фактажу, до недоліків – домінування 

імперської концепції захисту православної церкви та її власності. 

Радянська історична наука розглядала церкву як «пережиток», з яким 

влада вела непримиренну боротьбу. Серед нескінченної низки критичних праць 

вирізняються роботи М. М. Нікольського та Є. Ф. Грекулова
5
, основні ідеї яких 

справили вплив на подальшу історіографію. Вивчення землеволодіння 

православних монастирів стало предметом спеціального дослідження 

В. Ф. Зибковця
6
, написаного на основі архівних матеріалів. Робота містить 

відомості щодо окремих монастирів Півдня України, дані про їх загальну 

прибутковість та розвиток промислового виробництва. Заслуговує на особливу 

увагу висновок автора про те, що всі опубліковані звіти обер-прокурорів 

Св. Синоду містили неповні дані, які дезінформували суспільство. До 

позитивних здобутків радянської історіографії необхідно віднести 

використання великої кількості джерел, насамперед – матеріалів конфіскації 

церковного майна, та детальний аналіз землеволодіння РПЦ, а до недоліків – 

висвітлення історії церкви як антинародної інституції. 

Представники української діаспори, які займалися вивченням історії 

православної церкви
7
, спеціально не досліджували роль майнового ресурсу 

                                                 
2
 Суворов Н. С. Учебник церковного права. Ярославль : Тип.-лит. Э. Г. Фальке, 1898. 

597 с. 
3
 Милютин В. А. О недвижимых имуществах духовенства в России. М. : Унив. тип., 1862. 

571 с.; Любинецкий Н. А. Землевладение церквей и монастырей Российской империи. 

СПб. : Синод. типография, 1900. 150 с.; Святловский В. В. К вопросу о судьбах 

землевладения в России: статистика мобилизации земельной собственности. СПб. : 

Начало, 1907. 103 с. 
4
 Ростиславов Д. И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей. 

СПб. : Тип. Морск. министерства в Глав. адмиралтействе, 1876. 396 с. 
5
 Никольский Н. М., Гордиенко Н. С.  История русской церкви. [3-е изд.]. М. : 

Политиздат, 1985. 448 с.; Грекулов Е. Ф., Курочкин П. К. Церковь, самодержавие, народ 

(вторая половина XIX – начало XX века). М. : Наука, 1969. 182 с. 
6
 Зыбковец В. Ф., Зеленин И. Е. Национализация монастырского имущества в Советской 

России (1917–1921 гг.). М. : Наука, 1976. 206 с. 
7 Власовський І. Нарис історії Української Православної церкви. У 4-х т. Т. 1. (Репринтне 

видання, Нью Йорк, 1955 р.). К. : Либідь, 1998. 294 с. 
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РПЦ в Україні зазначеної доби. 

У часи незалежності України інтерес до наукового вивчення церковної 

історії постійно зростав. Широке коло релігієзнавчої тематики викладено в 

узагальнюючій праці за редакцією А. М. Колодного
8
, окремий том якої 

присвячений православ’ю. Дослідження С. О. Гладкого
9
 розкриває політику 

російської влади щодо РПЦ та її вплив на авторитет церкви серед вірян. 

Комплексним характером та ґрунтовністю відзначається монографія 

Г. М. Надтоки
10

, який вперше предметом наукового вивчення визначив 

господарську діяльність православної церкви в Україні протягом 1900–1917 рр. 

Поява регіональних наукових досліджень Півдня України у 1990-х – на початку 

2000-х рр. пов’язана з колективними працями за редакцією А. В. Бойка та 

Ф. Г. Турченка
11

. Захищені перші дисертації
12

, присвячені вивченню діяльності 

південноукраїнських єпархій. Масштабною за спектром розглянутих питань 

стала монографія І. І. Лимана
13

 – одна з перших наукових розвідок з історії 

законодавчої бази діяльності РПЦ в Південній Україні. Проблеми вивчення 

регіональних особливостей землеволодіння православної церкви на 

Правобережжі, Лівобережжі та Півдні знайшли відображення в публікаціях 

А. Л. Зінченка, В. О. Левицького
14

, М. В. Сухарєва, І. М. Шугальової
15

. 

Необхідно виділити монографію О. М. Ігнатуші
16

, в якій аналізуються ідейні та 

                                                 
8 Історія релігії в Україні : у 10-ти т. / редкол. : А. Колодний (голова) та ін. ; ред. 

А. Колодний, В. Климов. Т. 3. Православ’я в Україні. К. : Укр. центр дух. культури, 1999. 

560 с. 
9 Гладкий С. О. Православне парафіяльне духовенство в суспільному житті України на 

початку XX століття: Дис. … канд. іст. наук, Полтава, 1997. 189 с. 
10 Надтока Г. М. Православна церква в Україні 1900–1917 рр. : соціально-релігійний 

аспект. К. : Знання, 1998. 271 с. 
11 Міжконфесійні взаємини на Півдні України XVIII–XX століття / Бойко А. В., 

Ігнатуша О. М., Лиман І. І., Мільчев В. І. [та ін.]. Запоріжжя : РА «Тандем-У», 1999. 

252 с.; Турченко Ф. Г., Турченко Г. Ф. Південна Україна: модернізація, світова війна, 

революція (кінець XIX ст. – 1921 р.): історичні нариси. К. : Генеза, 2003. 304 с. 
12 Катунин Ю. А. История Таврической и Симферопольской епархии: вторая половина 

XIX – начало XX века : автореф. дисс. ... канд. ист. наук, Запорожье, 1994. 17 с.; 

Тригуб О. П. Історія Херсонської єпархії (1775–1918) : автореф. дис. ... канд. іст. наук, 

Донецьк, 2001. 16 с. 
13 Лиман І. І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775–1861). 

Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2004. 400 с. 
14 Зінченко А. Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні 

кінця XVIII – першій половині XIX ст. К. : ОП «Білоцерківська друкарня», 1994. 115 с.; 

Левицький В. О. Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII – 

першої половини XIX століття : автореф. дис. … канд. іст. наук, Запоріжжя, 2006. 22 с. 
15 Сухарев М. В. Церковное землевладение в Южной Украине в конце XVIII – 

середине  XIX вв. Ученые записки Таврического национального университета 

им. Вернадского. 1999. Т. 12 (51). № 1. С. 113–116.; Шугальова І. М. Проблеми 

землеволодіння і землекористування духовенства Лівобережної і Південної України. 

Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження : збірник наукових 

праць. Одеса, 2002. Т. 3. С. 262–263. 
16 Ігнатуша О. М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер 
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матеріальні джерела розколу в православ’ї України, що формувався протягом 

XIX – початку XX ст. Важливі аспекти регіональних етноконфесійних 

трансформацій та державно-церковних відносин визначені в науковій праці 

С. І. Жилюка
17

. Основні напрямки господарської діяльності монастирів в 

Україні представлені в роботах В. В. Климова, О. А. Чиркової, 

О. О. Шкрібітько
18

. Предметом спеціального дослідження О. П. Тригуба
19

 став 

аналіз господарської діяльності монастирів Херсонської єпархії. 

Взаємовідносини церкви і соціуму, соціокультурні та релігійні чинники 

аналізує у своїх працях О. Ю. Бойков
20

. Варто відзначити наукові розвідки 

О. Б. Потапової та Т. Г. Савчук
21

, предметом дослідження яких стало 

матеріальне забезпечення духовенства. Багатий фактичний матеріал з життя 

православного духовенства, аналіз питання управління церковним майном 

представлений в працях Н. М. Діанової та Ю. Л. Селевич
22

. 

Сучасна російська історіографія, що активно розробляє тему історії 

монастирів та їх землеволодіння, представлена працею П. М. Зирянова
23

. 

Наукова розвідка В. В. Морозана
24

, створена на основі вивчення фондів 

Св. Синоду, розглядаючи регіональні особливості церковного землеволодіння, 

наводить дані по південноукраїнських єпархіях. Комплексного характеру 

вказаному дослідженню надає аналіз структури доходів та господарської 

діяльності РПЦ. Серйозний внесок у розробку питання економічного та 

                                                                                                                                                                  

(XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.). Запоріжжя : Поліграф, 2004. 440 с. 
17 Жилюк С. І., Бойко Б. Є. Релігійна політика царизму на Волині (1793–1917 рр.): 

монографія. Острог : Вид-во НУОА, 2010. 228 c. 
18 Климов В. В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній 

історії : монографія. К. : Інститут філософії НАН України, 2008. 883 с.; Чиркова О. А. 

Православні монастирі та становище чернецтва у Київській митрополії XIX століття // 

Південний архів: Історичні науки : збірник наукових праць. 2008. Вип. 28–29. С. 324–330.; 

Шкрібітько О. О. Господарська діяльність монастирів Степової України в XVI  – 

XVIII ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук, Донецьк, 2007. 30 с. 
19 Тригуб О. Монастирі Південної України у господарсько-економічному житті краю 

(кінець XVIII – початок XX ст.). Краєзнавство. 2015. № 1/2. С.  178–183. 
20 Бойков О. Ю. Роль релігійного фактора у процесі модернізації соціальної структури 

населення Півдня України (кінець XIX – початок XX ст.). Культурологічний вісник : 

науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя: Просвіта, 2014. 

Вип. 32. С. 26–30. 
21 Потапова  О. Б. Матеріальне забезпечення православного духовенства в Україні у 

1917–1920 рр. URL: // www.allbest.ru/.; Бобко (Савчук) Т. Г. Матеріальне становище 

православного духовенства на півдні України в 1920-х роках. Південний архів : збірник 

наукових праць. Історичні науки. Херсон : ХДУ, 2003. Вип. 11. С. 122–129. 
22 Діанова Н. М. Науково-просвітницька діяльність вищого православного духовенства 

Південної України (кінець XVIII – початок XX ст.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук, 

Дніпропетровськ, 2013. 39 с.; Селевич Ю. Л. Діяльність Харківської духовної консисторії 

в XIX – на початку XX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук, Харків, 2010. 19 с. 
23 Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М. : Русское 

слово, 1999. 312 с. 
24 Морозан В. В. Экономическое положение Русской Православной Церкви в конце XIX – 

начале XX века. Нестор. 2000. № 1. С. 312–362. 

http://www.allbest.ru/
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фінансового становища православної церкви в другій половині XIX – 

початку  XX ст. зробив О. Л. Бєглов
25

. 

За темою дослідження існують публікації, авторами яких є церковні діячі, 

які, окрім популяризації історії церкви, активно вивчають та захищають 

господарчо-майновий ресурс. На сьогодні ці апологетичні праці
26

 

представників церковного права, як і в дореволюційний період, представляють 

офіційну позицію Св. Синоду РПЦ щодо невідчуженості права власності 

церкви на теренах колишньої Російської імперії, не виділяючи регіонів України. 

Таким чином, сучасна історіографія змінила методологічні підходи, 

розширила коло питань для вивчення, підняла на новий якісний рівень аналіз 

джерельної бази. Серед широкого спектра конкретно-історичних проблем 

активно розробляється історія господарської діяльності, державно-церковних 

відносин та питання церковної власності. Незважаючи на наявність ґрунтовних 

праць з господарської діяльності православної церкви, відсутнє комплексне 

дослідження господарчо-майнового ресурсу РПЦ на Півдні України в 

дореволюційний період. 

У другому підрозділі – «Джерельна база роботи» – доведено, що 

комплекс опублікованих та архівних джерел дає змогу дослідити господарчо-

майновий ресурс РПЦ на Півдні України з другої половини XIX ст. до 

лютого 1917 р. До опублікованих належать: 1) документальні джерела 

(законодавчі, актові, діловодні, статистичні); 2) періодична преса; 3) джерела 

особового походження (спогади). Окрім клірових відомостей церков, 

першочергове значення мають звіти обер-прокурора Св. Синоду та додатки до 

них. Важливим доповненням до звітів є «Кошториси доходів та видатків 

відомства православного віросповідання» в особі Св. Синоду, проаналізовані 

нами за 1880, 1910, 1915–1917 рр. Саме в них чітко визначені основні джерела 

доходів та видатків РПЦ в межах усієї держави. 

До наукового обігу вводяться документи держархівів Запорізької (ДАЗО), 

Дніпропетровської (ДАДО), Херсонської (ДАХО), Одеської (ДАОО) областей, 

а також Держархіву Автономної Республіки Крим (ДААРК). Разом з фондами 

Центрального державного історичного архіву України у м. Київ, загалом 

опрацьовано матеріали 20 фондів духовних та світських установ. 

Використані в дисертації архівні матеріали розділено на дві групи: 

1) документи державного походження, представлені законодавчими актами 

центральних та місцевих органів влади, указами імператора, що 

характеризують основні принципи державно-церковних відносин. Офіційні 

документи регламентують порядок набуття РПЦ права власності на землю та 

інше майно, джерела формування та поповнення земельного фонду, 

надходжень коштів, механізм відчуження церковного майна та ін. Окрім того, 
                                                 
25

 Беглов А. Л. Православный приход Российской империи как объект фискальной 

политики светских и церковных властей в конце XIX – начале XX вв. Вестник Св.-

Тихоновского гуманитарного университета. Серия : История РПЦ. 2014. Вып. 2. С. 50–

81. URL: http: // www.cyberleninka.ru/.  
26

 Цыпин В. А. Церковное право : курс лекций. М. : МФТИ, 1994. 440 с. 
 

http://www.cyberleninka.ru/
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використано нормативні документи місцевих органів влади: земських управ, 

поліцейських та губернських органів; 2) джерела церковного походження, 

насамперед, діловодна та звітна документація церков, монастирів, Св. Синоду, 

представлена документами господарської діяльності парафій та монастирів, 

церковної звітності, матеріалами духовних консисторій. Документи 

Св. Синоду, крім указів, представлені також статутами та інструкціями. Такі 

документи з різних об’єктивних причин нерівномірно збереглися в архівах 

Півдня України. В ДАДО їх найменше, а в ДАХО та ДААРК – найбільше.  

Можливість проаналізувати процеси, що відбувалися в господарчо-

майновому комплексі православної церкви додають статистичні джерела, 

представлені державною (найбільш репрезентативною), земською (відносно 

незалежною від органів влади) та церковною статистикою. Виявлені нами 

прогалини в церковній звітності свідчать про те, що духовне відомство в особі 

Св. Синоду приховувало реальний стан господарчо-майнового ресурсу. 

Важливе значення мають церковні («продовжувані») видання, 

представлені місцевими часописами, а саме: «Катеринославські єпархіальні 

відомості», «Таврійські єпархіальні відомості» та «Херсонські єпархіальні 

відомості». Завдяки їм маємо змогу реконструювати місцеве єпархіальне життя, 

роботу свічних заводів, механізм збору пожертв та прослідкувати регіональну 

специфіку Південної України. Також використані довідкові видання, описи 

монастирів та спогади очільників єпархій. Так, спогади митрополита Євлогія 

(Георгіївського) відтворюють історію православ’я перших десятиліть XX ст. Як 

усі матеріали особового походження, вони не позбавлені суб’єктивності в 

оцінці історичних фактів і суспільних явищ. Тому їх цінність зростає при 

використанні у комплексі з іншими видами джерел. В результаті інформативний 

потенціал джерельної бази дав авторові змогу вирішити поставлені дослідницькі 

завдання. 

У третьому підрозділі – «Методологія дослідження» – визначено, що 

методологічні основи дослідження ґрунтуються на системі певних принципів, а 

саме: історизму, діалектики, системності, наступності, об’єктивності та 

всебічності. Використано проблемний та мікроісторичний підходи та основні 

методи наукового пізнання. Їх комплексне застосування дало можливість 

зосередитися на основній проблемі дослідження – показати еволюцію 

державної політики відносно власності православної церкви, ставлення церкви 

до власного господарчо-майнового ресурсу, використання його для зміцнення 

свого статусу в суспільстві. 

Комплекс основних методів дослідження включає загальнонаукові (методи 

аналізу і синтезу, системно-структурний, логічний, класифікації), спеціально-

історичні (історико-хронологічний, історико-типологічний, історико-

генетичний, історико-порівняльний, ретроспективний, діахронічний) та 

міждисциплінарні: кількісні та статистичні, біографічний (просопографічний). 

Розкриття завдань дослідження потребує звернення до категорійно-

понятійного апарату. Зокрема, для впорядкування великого за обсягом 

матеріалу автор використовує такі ключові поняття: «господарчо-майновий 
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ресурс», «господарчо-майновий комплекс», «господарство», «майно», 

«власність», «дохід» та «прибуток». 

Перший підрозділ другого розділу «Матеріальна база церковно-

релігійного комплексу», який має назву «Компоненти господарського 

комплексу православної церкви», встановлює, що під церковним майном у 

російському цивільному законодавстві до 1917 р. мали на увазі всю 

нерухомість, земельні наділи, цінні папери, рухоме майно та кошти, що 

призначалися для утримання церков, духовенства і задоволення 

загальноцерковних потреб. Крім архієрейських домів, монастирів, церков, 

нерухоме майно перебувало також у власності інших суб’єктів церковно-

майнового права – Св. Синоду, братств, жіночих общин, навчальних закладів, 

єпархіального духовенства. Земельні угіддя, передані державою різним 

церковним закладам, а також будь-яка церковна нерухомість, що не приносила 

прибутку, не підлягали ні казенному земельному податку, ні міським, ні 

земським зборам. Оподатковувалися лише обігові статті, до яких належали 

церковні будинки, не призначені для мешкання причту, що здавалися в оренду, 

лавки, млини, риболовлі, готелі, доходні будинки та ін. У власності 

єпархіального духовенства перебували свічні заводи та грошові капітали. 

В зазначений період на Півдні України йшла швидка модернізація, стрімко 

розвивалася економіка, збільшувалася чисельність населення. Будівництво 

основної кількості церков в регіоні припадає на середину та другу половину 

XIX ст., хоча продовжувалося й на початку XX ст. На 1917 р. їх кількість в 

Катеринославській та Херсонській єпархії була майже однаковою (742 та 755 

відповідно), в Таврійській – на 1/3 менше (473). Чисельність духовенства 

зростала пропорційно збільшенню православного населення та співвідносилася 

за темпами економічного розвитку з економічним зростанням губерній: 

найбільша кількість духовенства спостерігалася в Катеринославській, 

найменше – в Таврійській. Співвідношення чорного та білого духовенства 

складало пропорцію 1:2. 

У регіоні на 1917 р. існувало 29 монастирів (з архієрейськими домами 

включно): у Катеринославській губернії діяло 9 монастирів, з них 5 – жіночі; у 

Таврійській – 14, із яких 3 – жіночі; у Херсонській – 6, з яких 3 − жіночі. Частка 

південноукраїнських монастирів складала всього 2–3% від їх загальної 

кількості в імперії. Лише кожний дев’ятий монастир знаходився на теренах 

сучасної України. Така відносно невелика кількість пояснюється більш 

стриманим сприйняттям монастирського ідеалу релігійного служіння серед 

українського населення. 

РПЦ приділяла велику увагу управлінню господарчо-майновим 

комплексом, яке було уніфікованим у межах усієї країни. Майно перебувало під 

контролем вищого духовного правління православної церкви – Св. Синоду. В 

єпархії розпорядниками майна були місцевий архієрей та духовна консисторія, 

у кожній окремій парафії – місцевий церковний причт разом зі старостою, у 

певній кількості (окрузі) церков – благочинний. Нагляд та розпорядження 

майном визначалися окремими постановами. Функція управління церковним 
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майном полягала в контролі за його цілісністю, використанням за 

призначенням та мала мету – збільшення доходів православної церкви. 

У другому підрозділі – «Структура доходів парафіяльних церков та 

білого духовенства» – детально, на основі звітів обер-прокурора Св. Синоду, 

визначено загальну структуру грошових надходжень до православних церков. 

Найбільшим за обсягом коштів на Півдні України був чистий свічний прибуток, 

що вказує на те, що основні доходи церкви отримували від продажу свічок. 

РПЦ фактично монополізувала свічне виробництво, яке завжди вважалося 

рентабельним. Друге та третє місце в Катеринославській і Таврійській 

губерніях займали пожертви вірян на користь місцевих церков та різні дрібні і 

випадкові прибутки, а в Херсонській – прибуток від обігових статей та 

пожертви. Православні парафії Катеринославської та Херсонської єпархій 

можна вважати більш підприємливими порівняно з Таврійською.  

На долю регіону припадало 40% чистого свічного прибутку (9,2% в межах 

імперії), майже третина від прибутку з обігових статей, четверта частина 

відсотків із церковних капіталів в межах України. Останні місця за видами 

грошових надходжень в Україні посідали церкви Таврійської єпархії, які все ж 

не можна назвати найбіднішими в регіоні. Тобто пояснення потрібно шукати у 

кількості церков, яких у Таврійській єпархії було в декілька разів менше, ніж в 

інших українських єпархіях. 

Розмежовано поняття «церковні доходи» та «доходи причтів». Церковні 

капітали складалися переважно з пожертв, гаманцево-карнавкових, інших 

церковних зборів, перехідних сум. Зберігали кошти в готівці або білетах у 

відділеннях Державного банку та на книжках безстрокових вкладів в ощадних 

касах із обов’язковим записом у клірових відомостях та прибутково-видаткових 

книгах. У банках зберігали також і білети, які жертвували переважно на «помин 

душі» або спеціально для забезпечення причту, ремонту церкви тощо.  

Із церковних доходів священно- та церковнослужителі користувалися 

частиною надходжень від пожертв, гаманцево-карнавкових зборів, дрібних та 

випадкових прибутків. За обсягами надходження структура основних доходів 

причтів мала такий вигляд: використання доходів від землі (в основному для 

сільського духовенства за правилом: священику, диякону, причетнику – 3:1:1), 

державне жалування, збори (відправлення треб) та пожертви. На рівень 

матеріального забезпечення білого духовенства впливало багато факторів: 

кількість парафіян та членів кліру, їх стосунки зі священиком, рівень 

державного утримання шляхом наділення землею та призначення окладів. 

Розглянуто розпочатий 20 липня 1842 р. процес переходу білого 

духовенства на державне жалування в регіоні. Політика держави була 

спрямована на повне переведення на жалування всіх членів кліру. Після указу 

Св. Синоду від 9 червня 1893 р. оклади збільшили: священики в середньому 

стали отримувати 300, диякони – 150, псаломники – 100 крб на рік.  

Доведено, що в джерелах доходів як парафіяльних церков, так і білого 

духовенства велика роль відводилася пожертвуванням вірян. Св. Синод сприяв 

пожертвам як рухомого, так і нерухомого майна. Існували пожертвування на 

церкву загалом та «іменні» – на конкретні парафіяльні церкви. Пожертвою 
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також вважалося майно, яке переходило до церкви за заповітами від 

представників різних верств населення.  

На прикладах підтверджено тезу про майнову диференціацію всередині 

кліру та виокремлено три категорії забезпеченості: 1) хороше матеріальне 

забезпечення в однокліровій парафії; 2) середній рівень забезпеченості у 

двокліровій парафії; 3) низький рівень забезпеченості при відсутності або 

незначному жалуванні. З’ясовано, що не моральними критеріями, а лише 

вигодою та розрахунком керувалися священно- та церковнослужителі в разі 

можливості одержання додаткових коштів для власного забезпечення. 

У третьому підрозділі – «Джерела доходів монастирів та чорного 

духовенства» – з’ясовано, що інформація про фінансову звітність та доходи 

монастирів була закритою від суспільства і переважно приховувалася, а 

слабкість контролю за нею пов’язана з не підпорядкованістю єпархіальній ланці 

управління. Господарчо-майновий ресурс був значним: кожен монастир – це 

цілий комплекс із багатогалузевим господарством, в утриманні якого 

використовувалася праця ченців, послушників, паломників, найманих 

робітників. 

До основних видів доходів православних монастирів належали: доходи від 

земель та угідь, доходи від обігових статей, відсотки з капіталів у банківських 

установах, пожертвування, а також спільні доходи церков та монастирів – 

«церковні доходи», виплати з Державного казначейства лише для штатних 

монастирів. Завдяки активній господарській діяльності вони забезпечували себе 

самостійно. Монастирі мали більше джерел доходів та обсягу прибутків, тому і 

матеріальне забезпечення чорного духовенства було кращим, ніж у білого. Всі 

доходи розподілялися на три частини: перша йшла на церкву, друга  – братії 

монастиря, третя – його настоятелю. 

Детально проаналізовано господарську діяльність південноукраїнських 

монастирів та зроблено висновок про те, що це – основна стаття їх прибутків. 

Наприклад, у Таврійської єпархії вона приносила в середньому від 1/4 до 2/3 

доходів. Щодо монастирів інших двох південноукраїнських єпархій немає 

таких детальних статистичних даних для визначення структури їх доходів, але 

маємо припущення, що співвідношення головних статей прибутків є 

тотожними. Всі обителі одержували значні доходи від сільськогосподарських 

земель. Великі кошти приносили до монастиря пожертви та «церковні доходи», 

зокрема свічні, гаманцеві, карнавкові, молебенні, проскурні та проскомидні. 

Дохід від земель був найменшим у Катеринославській єпархії, обігові статті 

більше використовувалися в Таврійській та Херсонській єпархіях, вони ж 

активніше користувалися послугами банків та ощадних кас. 

Уперше для підрахунку потенційного прибутку готелів Таврійської єпархії 

використано формулу, наведену в дослідженні Д. І. Ростиславова: ціна номера, 

який протягом року був зайнятий у половині днів, помножена на кількість 

номерів. Зроблено висновок про те, що монастирями вказана статистика 

свідомо применшувалася.  

У першому підрозділі третього розділу «Церковне землеволодіння 

Півдня України (друга половина XIX – початок XX ст.», який має назву 
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«Етапи та особливості еволюції церковного землеволодіння», встановлено, 

що право церков та монастирів на земельну власність закріпили «Закони про 

межування» (1842 р.), згідно з якими церкви наділялися від 33 до 99 дес., 

архієрейські дома – по 60 дес., монастирі – від 50 до 150 дес. Завдяки тому, що 

наділи формувалися ще й залежно від площі земельної власності парафіян 

конкретної церкви, виявилося, що церкви Півдня України володіли значно 

більшими за розмірами наділами, ніж в інших регіонах імперії. Основною 

причиною наділення церков та монастирів землею було вирішення проблеми 

матеріального забезпечення членів кліру. 

Характерно, що церковне землеволодіння в регіоні мало постійну 

тенденцію до збільшення, а монастирське за 1877–1905 рр. суттєвих змін не 

зазнало. Визначено, що земель у монастирів на Півдні України, як і загалом по 

імперії, було значно менше, ніж у парафіяльних церков (в 1877 р. – у 3,9 разів, в 

1905 р. – у 4,3 рази). У кожній із трьох губерній існували повіти, де 

монастирські землі були відсутні. Загалом невелика кількість монастирів, 

порівняно із іншими регіонами держави, була краще забезпечена землями. При 

цьому жіночі монастирі (за винятком Катеринославської губернії) були гірше 

забезпечені землею, ніж чоловічі.  

У другому підрозділі – «Проблеми землекористування РПЦ» – 

з’ясовано, що земля парафіяльних церков у державі та на Півдні України 

перебувала в їх повному користуванні фактично без права її продажу. Беручи 

до уваги особливі кліматичні та природні умови, які відрізнялися від інших 

частин держави, в регіоні займалися товарним землеробством, тваринництвом, 

садівництвом, городництвом. По європейській частині країни найближче до 

середнього показника за відсотками орної землі наближалися церковні наділи 

Катеринославської та Херсонської губерній. У Таврійській губернії вони 

становили лише третину від загальної кількості.  

Третина монастирських земель Херсонської губернії також 

використовувалася для занять землеробством. Саме цей показник на 10% був 

більшим за середній по європейській частині Росії. Крім Бердянського та 

Мелітопольського повітів, де половина земель були орними, в інших частинах 

Таврійській губернії подібних земель майже не було. На кінець XIX ст. у 

монастирів Катеринославської губернії таких земель залишалося мало.  

Простежено певні відмінності між церковною та монастирською орендою, 

виявлено залежність розвитку орендних відносин від якості землі та визначено, 

що повільніше вони розвивалися в Таврійській губернії. Орендні ціни на 

церковні та монастирські землі переважно були меншими, ніж на 

приватновласницькі землі. 

У першому підрозділі четвертого розділу «Зміни у церковному 

господарстві Півдня України між двома революціями (1905–1917 рр.)» – 

«Церковне господарство та управління» – досліджено основні джерела 

прибутків та головні статті видатків парафіяльних церков між двома 

демократичними революціями – періоду, якому притаманна особлива динаміка 

історичних процесів. 

Розглянуто зміни в господарчо-майновому комплексі РПЦ. Насамперед, 
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постійно зростали не лише доходи, але й загальна прибутковість церковних та 

монастирських господарств. Збільшувалася вона, по-перше, за рахунок 

приросту кількості парафіян у зв’язку з інтенсивною розбудовою 

інфраструктури Південної України. По-друге, зростали обсяги грошових сум 

вже існуючих джерел доходів. Так, під час Першої світової війни збільшилася 

кількість богослужінь як за здравіє воїнів, так і за упокій тих, хто загинув. 

Внаслідок цього значно зросли свічні доходи та доходи від продажу 

проскомидій. По-третє, РПЦ активно займалася господарською діяльністю, 

створюючи нові підприємства. Швидко зростали активи та обсяги доходів від 

обігових статей. Кожна церква та монастир, крім свічної, обов’язково 

відкривали кам’яні лавки, через які реалізовували різний крам не завжди 

релігійного призначення (за архівними даними, річний дохід – в середньому 

40 крб на рік). Монастирі отримували значні прибутки від мукомелень, 

вітряків, млинів, цегляних заводів. Масово створювалося проскурне 

виробництво. Майже кожен монастир займався виготовленням ікон та 

предметів культу, церковного одягу, його вишивкою та оздобленням 

(насамперед, у жіночих монастирях), видавничою діяльністю. Була 

налагоджена система збуту церковної та монастирської продукції не лише 

всередині господарств, але й назовні. Для цього з’явилася реклама на сторінках 

«єпархіальних відомостей», завдяки якій через єпархіальні склади майна 

відбувалася закупівля предметів для богослужіння та інших речей для 

функціонування парафій.  

Завдяки банківській системі відбувалося велике накопичення капіталів, а 

співвідношення готівки та білетів завжди залишалося на користь останніх. 

Обсяги коштів були дуже значними. Згідно зі звітом Міністерства фінансів за 

1911 р., церкви та монастирі Таврійської єпархії володіли відсотковими 

паперами на 1 603 472 крб. На вільні кошти купували у банків безперервно-

прибуткові білети та облігації внутрішнього займу. Спроби створити 

єпархіальні банки з метою залучення коштів на власні церковні потреби 

виявилися невдалими. При цьому уряд мав можливість користуватися 

церковними коштами, що знаходилися на рахунках казначейств.  

До недоліків церковного управління необхідно віднести великий відсоток 

відрахувань із доходів парафіяльних церков, що призводив до нестачі готівки, 

неможливості здійснити ці відрахування. Суми видатків були більшими за суми 

прибутків, утворювався дефіцит бюджету парафій. Використовуючи 

мікроісторичний підхід у дослідженні, встановлено, що церквам Південної 

України залишалося більше коштів на власні потреби.  

У другому підрозділі – «Питання про землеволодіння РПЦ» – визначено 

зміни, що відбувалися в церковному та монастирському землеволодінні за 

період 1905–1917 рр. По-перше, церковне землеволодіння на Півдні України 

зростало дуже повільно, а монастирське збільшилося на 25%. Через брак 

вільної землі в регіоні збільшення відбувалося переважно за рахунок 

перерозподілу земель від казни, а не від сільських товариств та поміщиків, як 

було раніше. Зростання земельного фонду відбувалося за рахунок приватних 

заповітів на «помин душі». По-друге, збільшилися посівні площі, відбулися 
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незначні зміни в агрокультурі, значного поширення набула оренда землі, 

зростали орендні ціни. Загалом урожайність була нижчою, ніж на 

приватновласницьких і казенних, проте більшою, ніж на селянських землях. Її 

збільшення на монастирських землях ми виявили у передвоєнний та воєнний 

періоди (1913–1915 рр.). На церковних землях більшу врожайність приносили 

посіви жита і вівса, на монастирських – озимої та ярової пшениці, ячменю. 

По-третє, збільшилася кількість земельних конфліктів. Розпочався процес 

повернення церковних земель до сільських товариств за результатами вироків. 

Масовими стали виступи проти РПЦ та збройні захоплення її власності. При 

цьому позиція православної церкви була незмінною: земельний фонд вважався 

цілісним, незмінним, недоторканним та найбільш вигідним джерелом 

забезпечення духовенства. Тож перед церквою гостро стояло питання 

управління та збереження земельної власності. 

У третьому підрозділі – «Матеріальне становище білого і чорного 

духовенства» – визначено, що основні зміни в матеріальному становищі білого 

духовенства в 1905–1917 рр. пов’язані з підвищенням рівня державного 

забезпечення та впливом політичних подій. Держава продовжувала політику 

забезпечення членів кліру окладами, зрівняння та збільшення їх мінімальних 

розмірів. На Півдні України в 1917 р. існувало значно більше причтів, 

переведених на казенне жалування, ніж по країні загалом. Це пояснювалося 

тим, що всі нові парафії, значна кількість яких була саме в цьому регіоні, 

відкривалися за умовою обов’язкового призначення окладів. Більші суми, що 

виділялися на державне забезпечення по Таврійській єпархії, обумовлювалися 

необхідністю посилення позицій православ’я у цьому краї. Загалом розміри 

окладів становили невеликі суми й складали в середньому 1/4 від загальних 

доходів священнослужителів. Їх збільшення нівелювалося інфляційними 

процесами.  

Водночас держава підтримувала інші, недержавні, джерела фінансування 

білого духовенства. Жалування від земств та відомств, поміщиків, сільських та 

міських товариств завжди було більшим, ніж державні оклади. Виявлено, що 

структура доходів духовенства залишалася сталою, а самі вони стабільними, бо 

їх основа – доходи від землі (в середньому 1/3 частина сукупного доходу) та 

відправлення треб. Останні зросли, хоча у звітах та клірових відомостях вони 

майже не відображені. Більшість церков записували їх до братських доходів, з 

яких неможливо їх виокремити. Звіти обер-прокурорів Св. Синоду не містять 

статистики ні перших, ні других. Можливо, вона і взагалі відсутня. Хоча в 

архівних справах окремі дані про доходи від треб все-таки зберігаються.  

Особливістю цього періоду можна вважати активну участь духовенства у 

кредитних та позичково-ощадних товариствах і кооперативних закладах. 

Прибутки зростали, їх зменшення стало відчутним лише під час Першої 

світової війни та революційних подій 1917 р. Деякі причти вважали свої доходи 

доведеними до крайності. Використовуючи матеріали обласних архівів, 

проаналізовано складові річного прибутку священно- та церковнослужителів на 

рівні окремої парафії Катеринославської і Таврійської єпархій. 

Матеріальне становище чорного духовенства необхідно вважати кращим, 
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оскільки воно менше, порівняно з білим, залежало від державної політики у 

цьому питанні, а більше – від господарської діяльності монастирів. 
 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

У результаті проведеного дослідження автор виносить на захист такі 

висновки і положення: 

1. Аналіз історіографії теми виявив, що на тлі ґрунтовних досліджень з 

історії православної церкви немає жодної цілісної праці, присвяченої вивченню 

її господарчо-майнового ресурсу. Залучена до роботи джерельна база є 

достатньо репрезентативною і достовірною, дає змогу всебічно дослідити 

обрану тему. 

2. Основу господарчо-майнового комплексу становили церковні та 

монастирські господарства як головні ланки господарсько-економічної 

діяльності РПЦ. Створений завдяки державній підтримці та величезним 

пожертвам вірян, господарчо-майновий ресурс складався з великої кількості 

рухомого та нерухомого майна, власного господарства, виробництва та 

використовувався церквою для зміцнення свого впливу, статусу в країні та для 

забезпечення функціонування церковних структур, в тому числі й 

управлінських. Управління майном було уніфікованим у межах усієї країни та 

сприяло збільшенню доходів православної церкви. Водночас ефективність 

наглядових функцій була досить низькою. Церква стала бюрократичною 

системою та частиною механізму держави, яка переходила на ринкові 

відносини. Господарська діяльність РПЦ – найбільшого землевласника і 

власника інших видів нерухомості, повністю контролювалася державним 

органом Св. Синоду – Господарським управлінням. Держава в разі потреби 

користувалася господарчо-майновим ресурсом церкви, тим самим обмежуючи 

її у вільному доступі до власних коштів.  

3. При наявності багатьох спільних джерел доходів визначено, що обсяги 

та види прибутків монастирів були більшими, ніж у парафіяльних церков. 

Церкви Катеринославської та Херсонської єпархій за обсягами надходження 

коштів, насамперед – від свічного доходу, пожертв, різних дрібних та 

випадкових доходів, виявилися найбагатшими в Україні. Структура доходів 

монастирів залежала від їх господарської діяльності, обсягів пожертвувань, 

доходу від нерухомості, обігових статей, «церковних доходів», виплат із 

Державного казначейства. Особливістю Півдня України можна вважати більшу 

долю прибутків від сільськогосподарського виробництва. Господарська 

діяльність церкви мала підприємницький характер через активне вкладення 

коштів у купівлю доходних будинків, лавок, іншої нерухомості для збільшення 

загальних прибутків. Водночас церковна влада демонструвала небажання 

показувати надприбутки монастирів. Найбільш прихованими від суспільства 

були доходи чорного духовенства. 

Основна маса монастирів регіону мала прибуток до 25 000 крб. Більш 

заможними були монастирі Таврійської єпархії, які фактично стали центром 

паломництва з усіх регіонів держави. Найбагатшими вважалися: штатний 

Григоріє-Бізюківський чоловічий монастир Херсонської єпархії з доходом 
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понад 100 000 крб, штатний Корсунський Богородицький чоловічий, 

позаштатний Св. Параскеви жіночий монастирі Таврійської єпархії, позаштатна 

Знаменська жіноча пустинь Катеринославської єпархії.  

4. Структура основних доходів церковних причтів та монастирів: державне 

утримання шляхом призначення твердих окладів для білого духовенства та 

виплат із Державного казначейства для штатних монастирів і користування 

земельними наділами, відправлення треб та добровільні пожертви. 

Простеживши взаємозв’язок та вплив структури доходів церков (монастирів) на 

доходи білого та чорного духовенства, визначено, що духовенство 

південноукраїнських єпархій теж вирізнялося більшими, ніж в інших регіонах, 

доходами. При цьому матеріальне забезпечення чорного духовенства, меншого 

у відсотковому відношенні за біле, було кращим. Найбільш забезпеченим чорне 

духовенство було в Таврійській єпархії. 

5. Для вирішення питання економічного функціонування парафій та 

матеріального забезпечення духовенства держава наділяла православну церкву 

землями. Державна політика відносно земельної власності РПЦ полягала в її 

захисті шляхом численних указів, постанов, звільнення від податків.  

6. Земля стала не тільки основою ресурсу, матеріальною базою 

функціонування парафій (монастирів), а й товаром. З дозволу Св. Синоду або 

консисторії здійснювався її продаж з метою створення капіталів у банківських 

установах та одержання відсотків з них для потреб самих церков.  

Церковне землеволодіння, як і по імперії загалом, переважало 

монастирське: відсоток церковних земель від загальної площі регіону становив 

у 1905 р. 1,06%, монастирів – 0,23%. Південь України мав свої особливості, 

пов’язані з його багатоземеллям: 1) розміри наділів від самого початку були 

більшими, ніж це визначалося законодавством; 2) церкви та монастирі були 

краще забезпечені землею, ніж в інших регіонах імперії. 

7. Особливості землекористування православної церкви в 

південноукраїнських єпархіях: 1) краща якість земель; 2) церковна земля 

переважно була представлена орною та переложним степом внаслідок 

переважання площ, зайнятих під землеробство, монастирська – меншими 

відсотками орної землі та більшими площами пасовищ та сінокосів для занять 

тваринництвом; 3) незначний відсоток самостійного обробітку землі, який 

сприяв поширенню орендних відносин (показник оренди більший, ніж по 

європейській частині Росії) та свідчив про зацікавленість у цьому процесі самих 

служителів культу. Проблеми, що виникали в землекористуванні РПЦ в межах 

усієї країни, пов’язані з: конфліктами із сільськими товариствами або сусідами 

за кількість та якість землі; нестачею коштів для їх обробітку, застарілими 

формами господарювання; відсутністю чітких меж, питаннями щодо 

оформлення та забезпеченням документами на землю.  

8. У церковному та монастирському господарстві протягом 1905–1917 рр. 

відбувалося подальше зростання доходів та загальної прибутковості. Перша 

світова війна принесла збільшення прибутків від свічних доходів, гаманцево-

карнавкових зборів та від продажу проскомидій. РПЦ активізувала питання 

захисту свого майна та започаткувала процес його страхування.  
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Церковне землеволодіння на Півдні України зростало дуже повільно, а 

монастирське збільшилося на 25%. Землеволодіння парафіяльних церков, 

згідно з останніми офіційними даними за 1914 р., складало близько 

176 000 дес., або 1,07% від загальної кількості землі регіону, 34% – від 

церковної землі в Україні та 10,6% – від церковної землі в межах імперії. 

Загальна кількість монастирських земель у регіоні в 1917 р. – 51 527 дес., що 

становило 4,44% від загальної кількості монастирської землі в Російській 

імперії, 5,55% від загальної кількості цих земель в 50-ти губерніях її 

європейської частини та 0,29% від загальної кількості земель регіону. 

Зменшення розмірів церковних наділів Катеринославської та Херсонської 

єпархій пов’язане з браком вільної землі.  

Зміни в матеріальному становищі білого духовенства протягом 1905–

1917 рр. пов’язані з впливом політичних подій та підвищенням рівня 

державного забезпечення шляхом збільшення кількості та розмірів окладів. 

Продовжувався процес недержавного забезпечення духовенства: від сільських 

товариств, земств та відомств. Загалом їх доходи зростали, зменшення стало 

відчутним лише під час Першої світової війни у зв’язку з інфляційними 

процесами та революційними подіями 1917 р. В результаті проведеного 

дослідження нами доведено, що всі категорії духовенства, включаючи 

найнижчі, мали пристойне для того часу матеріальне забезпечення. Сукупний 

річний дохід складав: для священиків від 1 200 до 2 000 крб на рік, дияконів – 

від 700 до 1 000, псаломників – від 300 до 700.  

У бажанні матеріально себе забезпечити духовенство використовувало 

господарчо-майновий комплекс церкви, йдучи при цьому на внутрішні 

конфлікти з собою, зміни у власному світогляді та на напруження у відносинах 

із парафіянами. Загалом це призводило до недовіри значної кількості населення 

до церкви. Напрями подальшої розробки проблеми можуть полягати в 

поглибленні вивчення механізму функціонування свічних заводів, аналізу 

доходів від обігових статей, дослідженні орендних відносин на землях 

православної церкви в Україні. 
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АНОТАЦІЯ 

Балухтіна О. М. Господарчо-майновий ресурс православної церкви в 

другій половині XIX століття – 1917 р. (на матеріалах Півдня України). – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню джерел формування та складових 

господарчо-майнового ресурсу православної церкви на Півдні України в другій 

половині XIX століття – 1917 р., а також його впливу на матеріальне становище 

православного духовенства. З’ясовано, що основу господарчо-майнового 

комплексу РПЦ в південноукраїнських єпархіях становили монастирські та 

церковні господарства. Представлено основні джерела та структуру доходів 

парафіяльних церков, монастирів, білого та чорного духовенства. Досліджено 

механізм реалізації продукції свічних заводів. Доведено активну господарську 

діяльність РПЦ. Здійснено порівняльний аналіз церковного і монастирського 

землеволодіння та землекористування, визначено їх особливості окремо по 

губерніях та на регіональному рівні. 

Ключові слова: православна церква, Південь України, господарчо-

майновий ресурс, комплекс, монастирі, землеволодіння, прибуток. 
 

АННОТАЦИЯ 

Балухтина Е. Н. Хозяйственно-имущественный ресурс православной 

церкви во второй половине XIX столетия – 1917 г. (на материалах Юга 

Украины). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – история Украины. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию источников формирования и 

структуры хозяйственно-имущественного ресурса православной церкви на Юге 

Украины во второй половине XIX столетия – 1917 г., а также его влияние на 

материальное положение православного духовенства. Было выяснено, что 

основу хозяйственно-имущественного комплекса РПЦ составляли 

монастырские и церковные хозяйства. Представлены основные источники, 

структура доходов парафиальных церквей и монастырей, белого и черного 

духовенства. Исследован механизм реализации продукции свечных заводов. 

Доказана активная хозяйственная деятельность РПЦ. Проведен сравнительный 

анализ церковного и монастырского землевладений, землепользования, 

определены их особенности отдельно по губерниям и на региональном уровне.  
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Ключевые слова: православная церковь, Юг Украины, хозяйственно-

имущественный ресурс, комплекс, монастыри, землевладение, прибыль. 
 

SUMMARY 

Balukhtina O. M. Economic and Property Resource of Orthodox Church in 

the second half of the XIX century – 1917 (on Data of the South of Ukraine).  – 

Manuscript.  
Dissertation for Candidate Degree in History (PhD): Specialty – 07.00.01 – 

History of Ukraine. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018.  

The dissertation is dedicated to the research of components and sources of 

formation of economic and property resource of Orthodox Church in the South of 

Ukraine during 1851–1917 and also its impact on the material status of Orthodox 

clergy. The main principles of State policy toward church property and material 

security of the clergy by establishment of State salaries and assignment of land have 

been clarified. 

It has been proved, that monastic and church economies formed the basis of 

economic and property complex. The peculiarities of management of church property 

have been clarified; the leading role of ecclesiastic consistory and piety in its 

management and increase on eparchy level has been indicated. The main sources and 

income structure of parish churches and monasteries and their impact on a property 

level of prosperity have been represented. The vigorous economic (business) activity 

of Russian Orthodox Church has been proved. The functioning of candle factories 

and the mechanism of sales of their products has been analyzed in detail.  

Information protection from the society concerning the financial accounts and 

incomings of churches (monasteries) and its intentional concealment on a local level 

has been emphasized. The comparative analysis of church and monastic land 

ownership and land-tenure has been conducted, their peculiarities individually by 

huberniia and concerning other regions of the State have been determined. The 

existence of difference in data of State, zemstvo and church statistics concerning land 

ownership has been proved.  

The development of lease on the church lands by comparison with monastic 

ones has been researched; the causes of main conflicts in land-tenure sphere have 

been defined. During analysis of the main sources of forming of land property of 

Russian Orthodox Church the attention has been concentrated on land donations as 

the main source of its replenishment in the South of Ukraine. 

The main incomings of white and black clergy have been analyzed. The factors 

which determined the level of its material security have been grounded. 

Key words: Orthodox Church, the South of Ukraine, economic and property 

resource, complex, monasteries, land ownership, profit. 
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