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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність проблеми. Впродовж останніх п’яти років історія 

Південної України знаходиться в полі уваги як науковців, так і широких кіл 

громадськості не тільки нашої держави, а і зарубіжжя у зв’язку із анексією 

Криму Російською Федерацією і російською ж агресією на Донбасі, які 

супроводжуються інформаційною війною, де широко використовуються гасла 

«русского міра» про «одвічні права» Росії на «сакральний» православний 

Крим, про «цивілізаторську місію» Російської імперії в «Новоросії» тощо. 

Разом із тим, інформаційна війна точиться у зв’язку із наданням Вселенським 

Патріархом Томосу про автокефалію Православної Церкви України, що 

неабияк актуалізувало історію переведення храмів українських земель з-під 

зверхності Константинопольського Патріарха в підпорядкування 

Московському Патріарху (згодом – Святішому Синоду) та історію перебування 

українських храмів у залежності від Москви/Петербурга. За таких умов 

надзвичайно важливим є фахове ретельне вивчення історії православного 

храмового будівництва на Півдні України 1734–1881 рр., адже на цьому аспекті 

церковного життя регіону напряму чи опосередковано відбились як всі 

зазначені вище, так і ціла низка інших проблем, які виходять далеко за межі 

виключно церковної сфери.  

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми кафедри історії та 

філософії Бердянського державного педагогічного університету «Південна 

Україна XVIII ст. – першої половини XX ст.» (номер державної реєстрації 

0118U005183). Підготовка дисертації стала складовою проекту «Модернізація 

взаємин університету зі школою в організації наукової діяльності: 

імплементація польського досвіду», реалізованого в рамках програми 

«Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та 

відносини університет-школа» (за підтримки Міністерства науки і вищої освіти 

Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України, почесним 

патронатом Фундації польських ректорів; cпіворганізатори проекту з 

польського боку – Варшавський університет, Ягеллонський університет і 

Фундація Artes Liberales, а з українського – Міжнародний благодійний фонд 

«Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Спілка ректорів вищих 

навчальних закладів України).  

Об’єктом дослідження є церковна історія Півдня України, предметом – 

православне храмове будівництво на землях південноукраїнського регіону 

1734–1881 рр. 

Мета роботи полягає у висвітленні історії православного храмового 

будівництва на землях південноукраїнського регіону від заснування 

запорозькими козаками Нової Січі до початку контрреформ Олександра ІІІ і 

К. Побєдоносцева. 

Досягнення мети передбачає вирішення таких дослідницьких завдань: 

– аналіз стану наукової розробки проблематики; 

– формування та характеристика репрезентативної джерельної бази 

дослідження;  
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– характеристика методологічних підходів і методів, використаних при 

підготовці роботи;  

– вивчення храмового будівництва на землях Вольностей Війська 

Запорозького, Нової Сербії та Слов’яносербії, а також інших складових 

Південної України у 1734–1775 рр.;  

– дослідження регулювання і практики храмового будівництва, змін 

храмової мережі 1776–1825 рр. на землях Слов’янської та Херсонської 

(Катеринославської та Херсонеса-Таврійської) єпархії, Кримського ханства і 

«Ханської України», Готфійської та Кафійської єпархії у Північному Приазов’ї, 

Новоросійської та Дніпровської (Катеринославської, Херсонської й 

Таврійської) єпархії; 

– вивчення церковного будівництва на території південноукраїнських 

єпархій Російської імперії часів царювання Миколи І та Олександра ІІ (1825–

1881). 

Хронологічні межі дослідження визначаються 1734–1881 роками. 

Нижньою межею є початок нового етапу в історії Південної України, яким 

стало повернення запорозького козацтва з земель Османської імперії і 

заснування Нової Січі. Верхня межа зумовлена початком активної діяльності 

обер-прокурора К. Побєдоносцева і приходом до влади імператора 

Олександра ІІІ, серед перших консервативних заходів яких, спрямованих на 

згортання реформ своїх попередників, було контрреформування парафіяльної 

мережі, що суттєво вплинуло на підходи до розширення мережі храмової. 

Територіальні межі дослідження визначаються традиційним для 

історіографії розумінням під поняттям «Південна Україна» території трьох 

степових губерній – Катеринославської, Херсонської і Таврійської в кордонах 

1805 р., яка сьогодні включає землі Одеської, Миколаївської, Херсонської, 

Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької областей, 

південно-східної частини Луганської області і Автономної Республіки Крим. 

При цьому принципово важливо, що територіальні рамки роботи не 

обмежуються виключно землями, що знаходились в кордонах Російської 

імперії, а включають і ті частини Південної України, які входили до складу 

Кримського ханства і «Ханської України». Це, з одного боку, має сприяти 

подоланню тієї штучної розірваності вивчення історії Південної України, що 

ґрунтується на історіографічній традиції сепарованого дослідження її 

складових, що перебували у різних державних утвореннях; дає змогу звернути 

увагу на тенденції, які спостерігались у православному храмовому будівництві 

на суміжних територіях мусульманської і християнської держав, у Готфійській 

і Кафійській єпархії Криму і тих єпархіях, до яких відносились підросійські 

землі Південної України; дозволяє краще зрозуміти ті зміни, що відбулись із 

храмовою мережею Кримського ханства після отримання ним незалежності від 

Османської імперії із подальшою анексією Російською імперією. 

У ході проведеного дослідження одержано результати, які мають наукову 

новизну, а саме: 

Вперше предметом спеціального комплексного дослідження стало 

православне храмове будівництво на землях південноукраїнського регіону 

1734–1881 рр.;  
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– зміни конфігурації церковної мережі та динаміка храмового будівництва 

в регіоні простежені у взаємозв’язку зі змінами державної політики, державних 

кордонів і меж адміністративно-територіальних одиниць, що мали місце 

впродовж досліджуваного періоду і, в свою чергу, були тісно 

взаємопов’язаними із процесами залюднення, колонізації та господарського 

освоєння Півдня; 

– досліджено еволюцію храмового будівництва на південноукраїнських 

землях, що знаходились в кордонах Російської імперії, Кримського ханства і 

«Ханської України». 

Отримали подальшого розвитку:  

– введення до наукового обігу комплексів джерел, що стосуються історії 

православних храмів Південної України;  

– вивчення специфіки храмового будівництва на землях Вольностей 

Війська Запорозького, Нової Сербії, Слов’яносербії, грецької Готфійської та 

Кафійської єпархії в Північному Приазов’ї;  

– аналіз змін впродовж 1734–1881 рр. законодавчого регулювання питань, 

пов’язаних із зведенням, перебудовою і ліквідацією православних релігійних 

споруд;  

– дослідження храмової архітектури регіону;  

– реконструкція процедур отримання дозволів на закладку та освячення 

релігійних споруд;  

– вивчення історії окремих храмів. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її основні положення і 

висновки можуть бути використані у подальших дослідженнях регіональної 

історії, історії України, при підготовці історико-краєзнавчих та науково-

популярних праць, екскурсійних довідників, при розробці навчальних курсів у 

закладах вищої освіти. Фактографічний матеріал, що міститься в роботі, може 

бути корисним для церковних громад регіону. 

Особистий внесок здобувача. Постановка проблеми, теоретичне 

обґрунтування положень і висновків дисертації є особистим доробком автора, 

самостійним дослідженням, в якому подане авторське розуміння і вирішення 

окресленої наукової проблеми.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

оприлюднювались на круглому столі «Українсько-російське пограниччя: 

можливості вивчення колективних ідентичностей населення Донбасу в умовах 

гібридної війни методами усної історії» (Бердянськ, вересень 2017), Сьомому 

міжнародному симпозіумі з мультидисциплінарного вивчення пам’яті «Gender 

and (dis)memory» (Пуебла, Мексика, жовтень 2018), всеукраїнській науковій 

конференції «Х Новицькі читання» (Запоріжжя, жовтень 2018), міжнародній 

науково-практичній конференції «Філософсько-світоглядні та культурологічні 

контексти неперервної освіти» (Дніпро, квітень 2019), міжнародній науково-

практичній конференції «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» 

(Одеса, квітень 2019), ХХІІ міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» (Переяслав-

Хмельницький, квітень 2019), І Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих учених «Наука та освіта у дослідженнях молодих 
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учених» (Харків, квітень 2019), ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» 

(Бердянськ, квітень 2019), міжнародній науковій конференції «Травневі студії 

2019: історія, політологія, міжнародні відносини» (Вінниця, квітень 2019), 

всеукраїнській науковій конференції на знак вшанування пам’яті професора 

Анатолія Васильовича Бойка «Історія Степової України XVII–ХХІ століття» 

(Запоріжжя, травень 2019), VІІ міжнародній науковій конференції «Південь 

України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри» (Одеса, 

травень 2019). 

Публікації. Результати дослідження відображені у 15 публікаціях, у тому 

числі у 6 статтях у фахових виданнях, які індексуються в наукометричній базі 

Index Copernicus. 

Структура роботи підпорядкована досягненню поставленої мети та 

виконанню дослідницьких завдань і складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури (914 позицій) та 13 

додатків. Обсяг основної частини дисертації – 196 сторінок, загальний обсяг 

дисертації – 357 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність, відображено зв’язок роботи з 

науковими темами, визначено об’єкт і предмет, мету і завдання дослідження, 

хронологічні й територіальні межі, указано на наукову новизну й практичне 

значення дисертації, особистий внесок дисертанта, наведено дані про 

апробацію результатів дослідження й публікації, структуру роботи. 

У першому розділі – «Історіографія, джерела та методологічні засади 

дослідження» – аналізується стан наукової розробки проблематики, 

характеризуються джерельна база дослідження, методологічні підходи та 

методи, які використані при підготовці дисертації. 

У підрозділі 1.1 «Науковий доробок з дослідження православного храмового 
будівництва на Півдні України» поєднуються тематичний і хронологічний 

підходи, аби, з одного боку, акцентуватись на різних проблемних «пластах», 

пов’язаних з історією православного храмового будівництва на Півдні України, 

а з іншого, звернути увагу на специфіку вивчення відповідних питань у вельми 

відмінних геополітичних, суспільно-політичних та ідеологічних умовах.  

Констатуючи виявлення в ході бібліографічної евристики широкого спектру 

праць, які так чи інакше мають відношення до історії православного 

церковного будівництва в регіоні 1734–1881 рр., в історіографії умовно 

виокремлюються наступні тематичні групи:  

1) Дослідження з історії православ’я в Російській імперії і безпосередньо на 

землях України (виключаючи дослідження, сконцентровані саме на Південній 

Україні). Їхнє використання дозволяє, зокрема, краще розуміти і враховувати 

широкі контексти як стосунків держави і церкви, мирян і підлеглих духовного 

відомства, так і внутрішньоцерковних процесів, які впливали на храмове 

будівництво. 

2) Праці з історії безпосередньо південноукраїнського регіону та його 

складових, в першу чергу – саме з історії православної церкви. В цій групі 
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важливими для вирішення поставлених дослідницьких завдань є і ті 

дослідження, які стосуються переважно світської проблематики, адже завдяки 

їм стають зрозумілішими, зокрема, регіональна специфіка та історія тих груп 

населення, адміністративно-територіальних одиниць, якими і для яких саме і 

зводились православні храми. 

3) Роботи з історії церковної архітектури. Звернення до них дозволяє, 

зокрема, залучити доробок передусім архітекторів і мистецтвознавців, 

приділити належну увагу саме архітектурним характеристикам складових 

церковної мережі на Півдні України.  

Науковий доробок з дослідження православного храмового будівництва на 

Півдні України розглядається в рамках трьох періодів, які із певними 

застереженнями можна йменувати імперським, радянським і сучасним.  

В історіографії часів Російської імперії, в першій тематичній групі, наряду з 

масою фактографічних робіт, що стосувались вузьких питань здебільш 

краєзнавчого характеру, присутня низка ґрунтовних розлогих праць, які є 

спробами ширших узагальнень історії православної церкви в Російській 

імперії. Йдеться, зокрема, про книги Філарета (Гумілевського), 

М. Григоровича, П. Знаменського, М. Невзорова, Д. Ростиславова, Т. Барсова, 

І. Знаменського, І. Чистовича, О. Доброклонського, О. Папкова, 

Ф. Благовідова, С. Рункевича, О. Желобовського, К. Харламповича, 

П. Верховського, І. Покровського. 

У другій тематичній групі імперського періоду знаковими стали праці 

А. Скальковського, Гавриїла (Розанова), Феодосія (Макаревського), 

Д. Яворницького, низки інших дослідників, які звертались до історії 

православної церкви у регіональному вимірі. 

За часів Російської імперії з’являються і праці, що відносяться до третьої 

тематичної групи – дослідження з історії церковної архітектури. Причому тоді 

як відповідні розвідки у спеціалізованих архітектурних журналах 

публікувались вже з середини ХІХ ст., узагальнюючі дослідження щодо храмів 

України з’явились пізніше.  

Принципово новий період в історіографії розпочався із закріпленням 

більшовицького радянського режиму, який проголосив атеїзм панівною 

ідеологією. Дослідження з історії православ’я в Російській імперії і 

безпосередньо на землях України, які побачили світ у СРСР, відзначаються 

заідеологізованістю та політизованістю. В цьому плані суттєво відрізнялись 

видані за межами СРСР праці з церковної історії І. Власовського, І. Огієнка, 

А. Карташева, І. Смолича, Г. Фріза, Р. Ніколса та Т. Ставроу.  

Панівні тенденції радянської історіографії зумовили те, що в цей період не 

з’являються значущі спеціальні дослідження з історії православної церкви на 

Півдні України імперського періоду. При цьому окремі сюжети з церковної 

історії регіону та інформація про деякі храми побіжно включалися до 

досліджень, що стосувались світської проблематики. 

За часів існування Радянського Союзу побачила світ низка знакових праць з 

історії церковної архітектури. Втім, показово, що в 1920-х – 1930-х рр. деякі з 

них були надруковані за межами СРСР. Надзвичайно вагомий внесок у справу 
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дослідження церковної архітектури України був зроблений С. Таранушенком і 

В. Тимофієнком.  

У дослідженнях сучасних українських науковців, присвячених історії 

православ’я в Російській імперії і безпосередньо на землях України, 

характерною рисою є усвідомлення відмінностей у порівнянні з російськими 

реаліями релігійного життя на українських теренах, які продовжували існувати 

попри всі уніфікаторські, русифікаторські та централізаторські заходи 

імперської бюрократичної машини. На відміну від українських науковців, 

дослідники Російської Федерації, пишучи про православ’я імперського 

періоду, воліють не звертати увагу на специфіку українських земель. Наскільки 

потужно в роки незалежності України, у порівнянні з попередніми часами, 

стало розвиватись вивчення різноманітних аспектів минулого 

південноукраїнського регіону, можна переконатись вже при ознайомленні з 

ґрунтовним двохтомним виданням «Дослідники історії Південної України: 

біобібліографічний довідник»
1
. Вагомий внесок у вивчення широкого кола 

питань, пов’язаних з історією православ’я на Півдні України в імперський 

період, зробив І. Лиман
2
. Окремим аспектам історії православ’я в регіоні часів 

Російської імперії присвячені дисертації М. Абдуллаєвої, О. Авдєєвої, 

Н. Буланової, О. Васик, С. Гузенкова, Н. Діанової, М. Єременка, 

В. Каліновського, Ю. Катуніна, М. Сухарєва, О. Тригуба, О. Федорчук та 

інших авторів. Побачила світ низка видань з історії окремих храмів і храмів 

адміністративно-територіальних одиниць у складі Південної України.  

У науковому доробку сучасного періоду, що відноситься до третьої 

тематичної групи, на особливу увагу заслуговують дисертація кандидата 

архітектури
3
 і чисельні публікації, присвячені дерев’яній храмовій архітектурі 

Катеринославщини середини ХVIIІ – початку XХ ст., дніпровського 

дослідника О. Харлана. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база, методологічні засади та методи 
дослідження» відправною стала теза про те, що необхідною передумовою 

досягнення мети дисертаційного дослідження є формування його 

репрезентативної джерельної бази. Основу актуалізованої джерельної бази 

склали неопубліковані та опубліковані писемні джерела. Специфіка 

проблематики зумовила необхідність звернення і до речових та зображальних 

джерел. Деяку інформацію про історію храмів регіону містять усноісторичні 

джерела. 

                                                           
1
 Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник / Упорядник: Ігор 

Лиман. Том 1. Київ, 2013. 382 с., іл.; Дослідники історії Південної України: 

біобібліографічний довідник / Упорядник : Ігор Лиман. Том 2. Київ, 2016. 496 с. 
2
 Лиман І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини 

ХІХ століття. Запоріжжя: РА «Тандем–У», 2004. 488 с.; Лиман І. Державна церква і державна 

влада: Південна Україна (1775–1861). Запоріжжя: РА «Тандем–У», 2004. 400 с. та ін. 
3
 Харлан Олександр Вікторович. Особливості типологічної еволюції дерев’яної храмової 

архітектури на території півдня України сер. ХVIIІ – поч. XХ ст. (на прикладі 

Катеринославської губернії): дис... канд. архітектури: 18.00.01. К., 2010. 241 с. 
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Актуалізована джерельна база включає неопубліковані писемні та 

зображальні джерела, що зберігаються у 29 фондах архівів України і Російської 

Федерації: Державному архіві Одеської області, Державному архіві 

Дніпропетровської області, Державному архіві Автономної Республіки Крим, 

Державному архіві Миколаївської області, Центральному державному 

історичному архіві у м. Києві, Російському державному історичному архіві, 

Російському державному архіві давніх актів.  

Частина цих джерел виявлена нами в ході архівної евристики особисто, інші 

опрацьовані за копіями і списками, що зберігаються в архіві очолюваного 

нашим науковим керівником Науково-дослідного інституту історичної 

урбаністики (Бердянськ). Оскільки ж цей архів ще не є впорядкованим і 

каталогізованим, ми посилаємось не на нього, а саме на архівні зібрання, з яких 

відповідні копії зроблені. Цінність цих копій і потреба в зверненні до них 

збільшились значною мірою через анексію Криму Російською Федерацією і 

війну на Донбасі, що принципово унеможливило нашу роботу в Москві, 

Петербурзі і Сімферополі. 

Опрацьовані різноманітні опубліковані джерела з історії храмового 

будівництва. Серед них – «Повне зібрання законів Російської імперії», «Повне 

зібрання постанов і розпоряджень по відомству Православного сповідання 

Російської імперії», «Витяги зі звіту обер-прокурора Святішого Синоду» 

(«Витяги зі звіту по відомству духовних справ православного віросповідання»), 

«Зібрання планів, фасадів і профілів для будівництва кам’яних церков». Тоді як 

всі вищеперелічені видання публікувались в імперській столиці, на території 

самого південноукраїнського регіону вже з першої половини ХІХ ст. виходили 

довідкові та періодичні видання, в яких вміщалась у тому числі і інформація 

про місцеве церковне життя та безпосередньо храмове будівництво. Джерела з 

історії церковного будівництва на Півдні України іноді публікувались і на 

сторінках часописів, які виходили за межами регіону, а також у тих часописах 

Півдня, які не спеціалізувались на історії. 

Важливою складовою актуалізованої джерельної бази стали і чисельні 

археографічні та квазіархеографічні публікації, які побачили світ у ХХ – на 

початку ХХІ ст. 

Методологічними засадами дослідження стало слідування парадигмі 

історичної регіоналістики, звернення до теорії фронтиру, модернізаційної 

теорії, до броделівського виокремлення «фактів», «кон’юнктур» і «структур 

довгої тривалості» як «пластів» історії, використання принципів історизму, 

об’єктивності та багатофакторності, методів сходження від абстрактного до 

конкретного і від конкретного до абстрактного, логічного, історичного, 

історико-генетичного, історико-порівняльного, історико-системного, 

евристичного, класифікації, герменевтичного, текстологічного аналізу, 

формально-юридичного і порівняльно-правового, методу натурного 

візуального обстеження, квантитативних методів, методу вивчення окремих 

прикладів (case study), ідеографічного та номотетичного методів. 

Другий розділ – «Православне храмове будівництво у 1734–1775 рр.» – 

присвячений періоду, коли землі півдня України залишались не об’єднаними ні 

під зверхністю одного керівника держави, ні під владою одного православного 
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єпархіального архієрея. Тож, по-перше, корінним чином відрізнялась 

регламентація православного храмового будівництва на тих землях регіону, що 

входили до складу Російської імперії і Кримського ханства. А, по-друге, 

практика зведення церков на тих землях Півдня, що перебували під зверхністю 

Петербурга, в чималій мірі залежала не тільки від законодавчого 

регламентування, але і від цілої низки інших факторів, включно із специфікою 

адміністративно-територіальних утворень, до складу яких вони належали.  

У підрозділі 2.1 «Регулювання церковного будівництва і розширення 
храмової мережі в єпархіях, до складу яких входили південноукраїнські землі» 

проаналізовано, зокрема, законодавчі акти 1734–1775 рр., які вносили зміни в 

регламентацію православного храмового будівництва на теренах Російської 

імперії, включно із підросійськими землями на півдні України. Ці зміни, з 

одного боку, мали пріоритетом фінансування зведення і утримання релігійних 

споруд самими парафіянами, у зв’язку з чим передбачалась ціла низка перепон 

для надмірного зростання чисельності храмових споруд. Разом із тим, 

розширення кордонів Російської імперії і колонізація нових територій 

зумовлювали необхідність цілої низки виключень, коли задля забезпечення 

переселенцям можливості задовольняти духовні потреби, законодавці 

поступались дотриманням вимог щодо мінімальної кількості парафіяльних 

дворів. При цьому законодавство ще залишалось доволі лояльним у питанні 

визначення вимог до архітектурних особливостей храмів.  

На конфігурації церковної мережі та динаміці храмового будівництва в 

регіоні великою мірою відбивались ті зміни державних кордонів і меж 

адміністративно-територіальних одиниць, що мали місце у 1734–1775 рр. і, в 

свою чергу, були тісно взаємопов’язаними із колонізацією краю.  

Специфіка ж ситуації із православним храмовим будівництвом на території 

Кримського ханства визначалась фірманами султанів, які видавались 

митрополитам Готської та Кафської (Кафійської) єпархії. Ці фірмани 

забороняли зводити нові православні храми, що звужувало православне 

храмове будівництво на землях мусульманської країни до ремонту і 

перебудови старих складових церковної мережі.  

Підрозділ 2.2 «Специфіка храмового будівництва на землях Вольностей 
Війська Запорозького» підпорядкований тезі, що вкрай важливо розглядати 

церковне будівництво на землях Запорозьких Вольностей не в статиці, а в 

динаміці, залучивши для цього якомога ширший комплекс джерел, які 

стосуються всього періоду існування Нової Січі; при цьому слід звернути 

спеціальну увагу як на діючі на Запорожжі процедури узгодження храмового 

будівництва, так і на зміни в храмовій мережі запорозьких земель, а також на 

різноманіття архітектурних особливостей козацьких церков. 

Специфіка церковного будівництва на теренах Вольностей Війська 

Запорозького за часів Нової Січі зумовлювалась специфікою життя козацтва як 

військової структури в умовах степу; фактичною зверхністю Коша у вирішенні 

церковних справ; перебуванням до 1774 р. цих земель одночасно під 

зверхністю і Києво-Межигірського ставропігійного монастиря, і Київського 

єпархіального архієрея. Тож характерною особливістю храмової мережі 

Вольностей Війська Запорозького стали відсутність у ній міських церков і 
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натомість широке представництво похідних (мобільних) храмів, які 

продовжували використовуватись впродовж тривалого часу, а процедура 

отримання дозволів на закладку і освячення запорозьких храмів стала 

віддзеркаленням намагань світської російської адміністрації та єпархіальної 

влади посилювати свій контроль над Запорожжям і в той же час успішного 

спротиву таким намаганням з боку кошового керівництва, так що імперські 

структури до самої ліквідації Нової Січі так і не отримали точних даних про 

склад церковної мережі Вольностей Війська Запорозького. 

У підрозділі 2.3 «Розбудова храмової мережі Нової Сербії та 
Слов’яносербії» з’ясовано, що на трансформаціях храмової мережі на землях 

Нової Сербії та Слов’яносербії значною мірою відбилось прагнення 

російського уряду забезпечити можливості для задоволення духовних потреб 

православних іноземних переселенців, для яких саме релігійний чинник був 

одним із визначальних при прийнятті рішення щодо переходу на землі 

Російської імперії. При цьому жертвувалось інтересами місцевих мешканців, 

включно з тими самими запорозькими козаками, яким довелось переселятись із 

насиджених місць, залишаючи свої храми новоприбулим із-за кордону. З 

огляду на підходи до розташування шанців частина тих церков, які залишились 

на землях Нової Сербії після виселення їх колишніх парафіян, також змінила 

місце свого знаходження. Сформована таким чином мережа була доповнена 

церквами, які зводились наново. В процедурі храмового будівництва на землях 

як Нової Сербії, так і Слов’яносербії визначальну роль відігравало військове 

керівництво поселенців. В обох адміністративно-територіальних і військових 

одиницях воно домоглося переведення відповідних територій з-під зверхності 

Київського єпархіального архієрея до складу інших єпархій, причому, в обох 

випадках цим не обмежившись, прагнучи зосередити більше повноважень в 

питаннях храмового будівництва в руках саме духовенства, розміщеного 

безпосередньо на їх території. При цьому показово, що, на відміну від 

запорозьких козаків, підлеглі І. Хорвата не мали не те що широкої практики 

використання мобільних храмів, але деякий час – навіть і похідної церкви для її 

використання безпосередньо в поході. 

Храмова мережа на підросійських південноукраїнських землях у цей 

період хоча і розширювалась, але в цілому залишалась доволі нерозгалуженою 

у порівнянні із сусідніми, «старими», більш віддаленими від кордону землями 

Російської імперії. При цьому є сенс казати більше навіть не про єдину мережу 

православних храмів регіону, але про мережі, які діяли обособлено в рамках 

різних адміністративно-територіальних і військових одиниць. І щільність 

мереж у цих одиницях суттєво відрізнялась, з огляду у тому числі і на підходи 

до їх формування.  

Третій розділ – «Церковне будівництво на Півдні України останньої 

чверті XVIII – першої чверті ХІХ ст.» – присвячений дослідженню 

регулювання і практики храмового будівництва, змін храмової мережі 1776–

1825 рр. на землях Слов’янської та Херсонської (Катеринославської та 

Херсонеса-Таврійської) єпархії, Кримського ханства і «Ханської України», 

Готфійської та Кафійської єпархії у Північному Приазов’ї, Новоросійської та 

Дніпровської (Катеринославської, Херсонської й Таврійської) єпархії. 
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У підрозділі 3.1 «Храми Слов’янської та Херсонської (Катеринославської 
та Херсонеса-Таврійської) єпархії (1776–1797)» звертається увага на те, що при 

облаштуванні Слов’янської та Херсонської єпархії релігійні споруди на 

південноукраїнських теренах були представлені вкрай нерівномірно. Храмова 

мережа тільки до певної міри корелювалась із географією розселення: церковне 

будівництво не встигало за переміщеннями мас населення після ліквідації 

Запорозьких Вольностей, за стрімкою колонізацією і заселенням краю. 

Часи існування Слов’янської та Херсонської (Катеринославської та 

Херсонеса-Таврійської) єпархії стали періодом об’єднання абсолютної 

більшості складових храмової мережі Південної України під зверхністю одного 

єпархіального архієрея, що сприяло більш ефективній реалізації імперських 

планів щодо колонізації та господарського освоєння регіону, адже наявність 

церкви або ж принаймні сприятливих умов для її швидкого влаштування 

виступала одним із приваблюючих факторів для переселення і закріплення тут 

на помешкання вихідців із інших регіонів Російської імперії та із-за кордону. 

Пріоритети залюднення надзвичайно важливого для імперії як з геополітичних, 

так і з економічних міркувань краю змушували духовну владу доволі 

поблажливо ставитись до питання дотримання умов для надання дозволів на 

закладку і освячення храмів. До того ж, і самі ці умови впродовж 1776–1797 рр. 

ще залишались вельми лояльними і не деталізованими у порівнянні з більш 

пізніми часами, а для процедури храмового будівництва на півдні України за 

сприяння регіональної світської влади офіційним Петербургом було зроблено 

низку виключень, покликаних пришвидшити процес проходження 

бюрократичних етапів узгоджень і отримання відповідних дозволів. Зберігався 

мінімалізм вимог щодо архітектурних характеристик церков, а також ще не 

запроваджувалась регламентація матеріалів, з яких вони мали зводитись. Тож 

архітектурні характеристики храмів, які були зведені на півдні України в цей 

період, великою мірою визначались наявними будівельними матеріалами, 

ступенем фінансової спроможності парафіян і часом, який вони готові були 

чекати на зведення релігійної споруди, а також досвідом будівничих, який, в 

свою чергу, значною мірою залежав від того, з якого регіону вони походили. 

Специфіки цьому періоду храмового будівництва на Півдні, у порівнянні із 

більш пізніми часами, додавало продовження практики несанкціонованого 

зведення релігійних споруд, яка спостерігалась і за часів Вольностей Війська 

Запорозького. 

Підрозділ 3.2 «Православні храми регіону за межами Російської імперії та 

зведення релігійних споруд Готфійської та Кафійської єпархії (1779–1786)» 

аналізуються зміни в храмовій мережі Кримського ханства, «Ханської 

України» і «грецької» єпархії в Північному Приазов’ї. 

Мережа діючих православних храмів Кримського півострова зазнала 

болючого удару внаслідок інспірованого Російською імперією виведення в 

другій половині 1770-х рр. митрополитом Ігнатієм (Газадіні) православних і 

облаштування в Північному Приазов’ї Готфійської і Кафійської єпархії. Навіть 

станом на 1794 р. чисельність діючих храмів Кримського півострова 

залишалась вкрай невеликою: з 44 церков, які на той час перебували під 
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зверхністю Феодосійського і Маріупольського вікарного єпископа, там 

знаходились тільки 16. 

Сама ж Готфійська і Кафійська єпархія із центром у Маріуполі, впродовж 

стислого терміну збільшивши храмову мережу підросійської частини 

Південної України на пару десятків церков, була ліквідована вже у 1786 р., 

залишившись в історії як найменша в Російській імперії за чисельністю храмів. 

При влаштуванні своїх храмів переселенці з Кримського півострова не стали 

чекати виділення обіцяного фінансування, на перше місце поставивши 

забезпечення умов для задоволення релігійних потреб. Пріоритетом виступала 

саме швидкість відкриття храму, а не його зовнішній вигляд. Тому цілком 

природно, що храми грецьких переселенців, які були зведені в доволі стислі 

терміни, в абсолютній більшості були непоказними, маленькими, а матеріалом 

для їхнього виготовлення слугували хмиз, лоза, земля, дошки і дике каміння. 

Підрозділ 3.3 «Регулювання та практика храмового будівництва на землях 

Новоросійської та Дніпровської (згодом – Катеринославської, Херсонської й 
Таврійської) єпархії (1798–1825)» присвячено періоду доволі непростого 

поєднання двох великою мірою протилежних імперських трендів: з одного 

боку, ускладнення бюрократичної процедури отримання дозволів на закладку і 

освячення релігійних споруд і суттєвого посилення вимог до храмової 

архітектури, що спричиняло сповільнення темпів храмового будівництва, а з 

іншого – збереження пріоритету залюднення та колонізації стратегічно 

важливого для Російської імперії регіону, що потребувало запровадження щодо 

нього низки виключень-послаблень. Південноукраїнські єпархіальні архієреї в 

цілому діяли в унісон із трендами в політиці світських можновладців і Синоду, 

а іноді навіть «забігали наперед» в прагненні зразково піклуватись про 

церковне благочестя. За їх підтримки розвивається «єпархіальна» архітектура, 

яка витісняє народні традиції храмового будівництва. Перша чверть ХІХ ст. 

для Півдня України, як і в цілому для Російської імперії, стала часом 

розширення кам’яного храмового будівництва. При цьому, вже через кілька 

років після запровадження у загальноімперських масштабах заборони на 

зведення храмів із дерева, для Півдня України вона була скасована. З огляду на 

завоювання Російською імперією земель мусульманських Кримського ханства і 

Османської імперії специфічною особливістю Півдня у порівнянні з іншими 

регіонами України була практика облаштування наприкінці XVIII – на початку 

ХІХ ст. православних церков у будівлях колишніх мечетей. 

Четвертий розділ – «Розбудова храмової мережі регіону 1825–

1881 рр.» – присвячений вивченню церковного будівництва на території 

південноукраїнських єпархій Російської імперії часів царювання Миколи І та 

Олександра ІІ. 

У підрозділі 4.1 «Практика церковного будівництва на території 
південноукраїнських єпархій часів Миколи І» аналізуються зміни законодавчого 

регулювання храмового будівництва відповідного періоду, дії єпархіальних 

органів влади і парафіян при реалізації цих нововведень, динаміка розширення 

храмової мережі регіону, специфіка церковної архітектури миколаївських 

часів; звертається увага на  найзнаковіші храми регіону, біографії архітекторів, 

які залишили помітний слід в церковній архітектурі Півдня. 
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Правління Миколи І для храмової мережі Південної України стало періодом 

слідування загальноімперським трендам подальшої бюрократизації, уніфікації, 

посилювання вимог до архітектури храмових споруд, що ревно підтримувалось 

місцевими єпархіальними архієреями. Як наслідок, темпи розширення 

храмової мережі регіону були вже не такими високими, як в попередні періоди, 

особливо разюче відрізняючись від темпів останньої чверті XVIII ст. Загалом 

на кінець правління Миколи І кількість храмів на Півдні України становила 

близько 165% від показника початку правління Олександра І.  

У підрозділі 4.2 «Церковне будівництво на землях Херсонської, Таврійської і 
Катеринославської єпархій часів Олександра ІІ» аналізуються зміни тих 

аспектів, що розглянуті у попередньому підрозділі, і з’ясовується специфіка 

церковного будівництва в південноукраїнському регіоні олександрівських часів. 

Період правління Олександра ІІ знаменувався змінами в процедурах 

отримання дозволів на храмове будівництво, що мали трендом передачу 

частини повноважень від Синоду єпархіальним архієреям, з паралельним 

збереженням лінії на докладну регламентацію і суворий контроль за 

дотриманням всіх вимог як до бюрократичної процедури, так і до архітектури. 

На зміни в храмовій мережі Південної України у другій половині 

олександрівського правління важливий вплив справляла, з одного боку, 

конкретика втілення в життя закону 1869 р., який був спрямований на 

скорочення чисельності парафій, і, з іншого боку, зростання чисельності 

населення регіону і мережі його населених пунктів в умовах модернізації. Як 

результат, на кінець олександрівського правління по Катеринославській єпархії 

чисельність церков, каплиць і молитовних будинків становила 122,6% від 

чисельності у 1855 р., а чисельність соборів не змінилась. По землях 

Таврійської і Херсонської єпархій, які в статистиці 1855 р.
 
 ще подавались 

разом, на кінець 1880 р. чисельність соборів становила 123,8%, від чисельності 

у 1855 р., а церков, каплиць і молитовних будинків – 138,6%. 

Вивчення архітектури храмів, зведених на Півдні України за часів Миколи І 

і Олександра ІІ, дозволяє констатувати, що при практичному витісненні 

народних традицій у храмовому будівництві і насадженні натомість 

архітектури класицизму з часів Миколи І остання, при сприянні самого 

імператора, співіснує із «російсько-візантійським» стилем, що цілком 

відповідало духу миколаївського правління в плані підкреслення окремішності 

Росії від Заходу. Тонівський «російсько-візантійський» стиль трансформується 

в кілька модифікацій еклектики. В умовах абсолютистської 

забюрократизованої держави тенденції великою мірою диктувались позицією 

імператора і Синоду. При цьому простежуються відмінності церковної 

архітектури міського і сільського просторів регіону: в останній нововведення 

хоча і потрапляли з тих самих міст через необхідність замовляти плани у 

архітекторів, але в цілому сільська храмова архітектура у порівнянні з міською 

залишалась більш непоказною, скромнішою, простішою і не багатою. Міський 

же простір Південної України у цьому плані не являв собою однотипного 

«моноліту», що значною мірою корелювалось із тим, в якому, при прикладанні 

модифікації броделівської теорії, «пласті», «часовому вимірі» той чи інший 

населений пункт перебував. Тож храмова архітектура заштатних, небагатих 
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міст залишалась більш традиційною і непоказною, тоді як найбільше храмове 

стильове різноманіття, слідування найновішим тенденціям, причому – не 

тільки російським демонстрували найбагатші адміністративні і торговельні 

центри, в першу чергу – портова Одеса. Серед архітекторів, які виступали 

авторами планів православних храмів, що зводились переважно саме у цих 

містах, важливу роль відігравали вихідці з західноєвропейських країн, які, до 

того ж, сповідували не православ’я, а католицизм чи протестантизм.  

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Головним результатом дисертаційного дослідження стало комплексне 

вивчення історії православного храмового будівництва на землях 

південноукраїнського регіону в період від повернення запорозького козацтва з 

земель Османської імперії і заснування Підпільненської (Нової) Січі у 1734 р. 

до початку консервативних заходів імператора Олександра ІІІ та обер-

прокурора Синоду К. Побєдоносцева. 

Аналіз історіографічного доробку дозволяє зробити висновок про те, що 

впродовж двох століть були продуковані великі масиви досліджень, що 

стосуються історії православної церкви в Російській імперії і безпосередньо на 

українських землях, які дозволяють як побачити більш ширші контексти 

розвитку церковної історії Південної України і безпосередньо храмового 

будівництва в цьому регіоні, так і з’ясувати їхню специфіку на фоні інших 

підросійських земель. Чисельні дослідження з історії самої Південної України є 

підґрунтям для заглиблення в регіональний контекст проблематики, а в значній 

частині історичних досліджень, що стосуються різних аспектів релігійного 

життя Півдня, принаймні згадані питання вже безпосередньо історії окремих 

храмів чи релігійних споруд певних адміністративно-територіальних одиниць. 

На відміну від двох вищезгаданих тематичних груп, авторами робіт з історії 

церковної архітектури виступали переважно архітектори та мистецтвознавці, 

які зосереджені на функціонально-типологічних і конструктивних 

особливостях релігійних споруд, на композиційних та художньо-образних 

рішеннях храмів, на архітектурних стилях, на розгляді принципів просторової 

та об’ємно-просторової композиції, пропорційних співвідношень, 

метроритміки тощо.  

При специфіці кожної з трьох тематичних груп, для всього 

історіографічного доробку імперських часів були притаманні спільні риси, 

зумовлені як вже самим місцем православної церкви в Російській імперії, так і 

станом розвитку наукових знань і панівними трендами. За радянського періоду 

спектр досліджуваних аспектів церковної проблематики суттєво звужується, 

кардинальних змін зазнають соціальний склад дослідників і підходи до 

висвітлення церковної проблематики. Разом із тим, після короткого 

«українського відродження» 1920-х суттєво спадає інтерес і до історії 

Південної України. Натомість з кінця 1980-х рр. намічається відновлення 

зацікавленості церковною історією, а з початку 1990-х і до сьогодні має місце 

справжній бум краєзнавчих і регіональних студій. Попри це, ґрунтовного 
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комплексного дослідження з історії православного церковного будівництва в 

південноукраїнському регіоні XVIII–ХІХ ст. до сьогодні створено так і не було. 

Репрезентативною джерельною базою дослідження стали комплекси 

неопублікованих і опублікованих писемних, зображальних та усноісторичних 

джерел, а також речові джерела, якими виступають передусім вцілілі до 

сьогодні, хоча переважно такі, що зазнали чисельних архітектурних змін, 

релігійні споруди, зведені у досліджуваний період. 

Вирішення поставлених дослідницьких завдань досягається слідуванням 

парадигмі міждисциплінарного наукового напряму – історичної регіоналістики, 

зверненням до теорії фронтиру, теорії модернізації, концепції Ф. Броделя, 

базуванням на принципах історизму, об’єктивності та багатофакторності, 

використанням комплексу загальнонаукових, спеціальних і міждисциплінарних 

методів. 

На практику храмового будівництва впродовж 1734–1775 рр. великою мірою 

впливало те, що південноукраїнські землі перебували у складі різних держав і 

кількох єпархій: Київської, Переяславської, Білгородської і Воронезької в 

Російській імперії та Готської та Кафської (Кафійської) у Кримському ханстві, 

яке до 1774 р. входило до Османської імперії. Тоді як в останній із перелічених 

єпархій на заваді розширенню православної храмової мережі стояли султанські 

фірмани, церковне будівництво на підросійських землях Південної України 

відповідало інтересам імперського центру, який розігрував релігійну карту 

задля просування і закріплення у цьому фронтирному регіоні.  

Фронтирне розташування Півдня зумовлювало надзвичайно важливу роль у 

храмовому будівництві розміщених тут парамілітарних спільнот, найбільшою і 

найзнаковішою з яких у 1734–1775 рр. було запорозьке козацтво. В умовах 

загальної невибагливості тодішнього імперського законодавства в питаннях 

храмової архітектури, при браку у духовної влади можливостей ефективно 

контролювати стан церков Вольностей Війська Запорозького і при реальній 

домінуючій ролі кошового керівництва в розбудові храмової мережі, при 

специфічності умов степового військового життя козацтва і його ставлення до 

відправи релігійних обрядів зрозумілими є і поширеність на Запорожжі 

пересувних похідних храмів, і відсутність там храмів міських, і першочергове 

піклування про вигляд Січової Покровської церкви, і відсутність точних 

узагальнюючих даних щодо чисельності запорозьких релігійних споруд. 

У цілому невдалими для Російської імперії виявились експерименти зі 

створенням на Півдні України інших адміністративно-територіальних і 

військових одиниць з особливими статусами і процедурами влаштування 

релігійних споруд – Нової Сербії та Слов’яносербії. Військове керівництво і тут 

відігравало провідну роль в питаннях церковного будівництва. При формуванні 

храмових мереж обох одиниць використовувались і храми, раніше зведені 

запорожцями. У той же час, змушені поступитись територією новоприбулим 

переселенцям, козаки низку храмів з земель Нової Сербії та Слов’яносербії 

перенесли на свої нові місця поселення, що також внесло зміни в географію 

розміщення релігійних споруд регіону.  

Утворення невдовзі після ліквідації Вольностей Війська Запорозького 

Слов’янської та Херсонської єпархії, яка об’єднала у своєму складі підросійські 
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землі Південної України, розпочало новий етап в історії храмового будівництва 

в регіоні. Новостворена єпархія налічувала близько 340 храмів, тільки близько 

150 з яких знаходились безпосередньо на південноукраїнських теренах. 

Надзвичайна зацікавленість влади у розбудові мережі населених пунктів і 

збільшенні чисельності населення регіону диктувала необхідність створення 

сприятливих умов для храмового будівництва. Тож імперський центр зробив 

низку суттєвих виключень для цього регіону, включно із правом давати дозвіл 

на зведення храмів, не звертаючись до Синоду і навіть не проводячи 

попереднього «слідства». Зберігалась лояльність вимог щодо церковної 

архітектури і матеріалів, з яких храми могли будуватись. Тож більшість 

релігійних споруд Півдня продовжувала зводитись не з каменю, а з дерева. Як 

матеріали для будівництва використовувались також ґрунт, очерет і хмиз. У 

більшості випадків пріоритетом була швидкість влаштування храму, а не якість 

споруди. Більшість храмів продовжувала зводитись народними майстрами. 

Разом із тим, імперська урбанізація регіону, далекоглядні плани офіційного 

Петербурга катерининських часів щодо нього супроводжувались залученням 

кращих російських і європейських архітекторів для проектування соборів 

ключових міст Півдня.  

Підготовка Російською імперією ґрунту для анексії Кримського ханства 

мала складовою інспірацію переселення християн півострова до Північного 

Приазов’я, де впродовж вельми нетривалого періоду, з 1779 по 1786 р., діяла 

Готфійська та Кафійська єпархія. Найменші в Російській імперії розміри цієї 

єпархії і надання її єпархіальному архієрею особливих привілеїв в обмін на 

проведення ним переселення своєї пастви з Кримського ханства зумовили 

спрощеність процедури влаштування храмів. Митрополит Ігнатій не тільки не 

мав питати згоди на зведення церков у Синоду, але, на відміну від інших 

єпархіальних архієреїв, взяв за правило особисто проводити закладку і 

освячення релігійних споруд. При зведенні переселенцями тих менш ніж двох з 

половиною десятків храмів, які і склали церковну мережу Готфійської та 

Кафійської єпархії у Північному Приазов’ї, пріоритетом виступала все та ж 

необхідність якнайшвидшого початку функціонування релігійної споруди, а 

тому більшість храмів мала вельми скромний вигляд. Разом із тим, переведення 

християн на підросійські території стало важким ударом для православної 

храмової мережі Кримського ханства.  

Результатом в першу чергу саме активного храмового будівництва часів 

існування Слов’янської та Херсонської, Катеринославської та Херсонеса-

Таврійської і Готфійської та Кафійської єпархій, а не територіальної експансії 

Російської імперії, стало те, що на кінець XVIII ст. мережа православних 

релігійних споруд південноукраїнських земель, що знаходились під зверхністю 

Петербурга, зросла вчетверо, налічуючи вже близько 600 храмів. За часів 

Новоросійської та Дніпровської (згодом – Катеринославської, Херсонської й 

Таврійської) єпархії кінця XVIII – першої чверті ХІХ ст. темпи храмового 

будівництва в регіоні вже суттєво сповільнились, що великою мірою 

зумовлювалось запровадженими імператорами Павлом І і Олександром І 

жорсткішими вимогами до процедури храмового будівництва і до архітектури 

релігійних споруд. Спостерігається відхід від традицій народного храмового 
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будівництва, також зумовлений законодавчими нововведеннями, з ентузіазмом 

підтриманими місцевою єпархіальною владою. Тим не менш, і в цей період 

особлива роль, яка відводилась регіону в імперських геополітичних і 

економічних планах, зумовила санкціонування Петербургом низки послаблень 

щодо нього, включно із скасуванням вже у 1806 р. запровадженої по всій 

імперії у 1800 р. заборони зводити дерев’яні храми і зняттям для Півдня 

України обов’язкової вимоги щодо мінімальної кількості дворів, необхідної для 

влаштування парафіяльного храму.  

Прихід до влади в Російській імперії Миколи І позначився подальшими 

ускладненням, бюрократизацією і деталізацією процедури храмового будівництва 

і вимог щодо храмової архітектури. З подачі імператора по всій території держави 

насаджується практика зведення храмів у «російсько-візантійському» стилі, зі 

взяттям за зразок креслень придворного архітектора К. Тона. Заповзятість 

єпархіальних архієреїв у слідуванні букві і духу миколаївських законів, брак 

кваліфікованих архітекторів призвели до ще більшого затягування справ щодо 

облаштування нових храмів. Тож на кінець миколаївського правління на землях 

Херсонської і Таврійської та Катеринославської єпархій налічувалось 1001 

соборів, церков, каплиць і молитовних будинків, що становило близько 165% 

кількості станом на початок ХІХ ст.  

Після тривалого періоду вельми повільного розширення храмової мережі 

Кримського півострова, у другій половині правління Миколи І і за Олександра 

ІІ відповідному питанню приділяється вже значна більша увага, що великою 

мірою пов’язано з прагненням імперської влади сакралізувати російську 

присутність в Криму.  

Законодавчі нововведення часів Олександра ІІ сконцентрували 

повноваження надання дозволів на храмове будівництво в регіоні в руках 

керівників трьох південноукраїнських єпархій, при продовженні докладної 

регламентації умов і процедури цього будівництва, а також вимог до 

архітектурних характеристик. Як і за двох попередніх імператорів, був 

продовжений курс на витіснення дерев’яної храмової архітектури. 

Розширилось різноманіття стилів церковної архітектури. З 1869 р. був взятий 

курс на укрупнення парафій, що відбилось на темпах храмового будівництва. 

На кінець правління Олександра ІІ Катеринославська, Херсонська і Таврійська 

єпархії мали в своєму складі 1318 соборів, церков, каплиць і молитовних 

будинків. 
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АНОТАЦІЯ 
Коваль О.С. Православне храмове будівництво на Півдні України 

(1734–1881 рр.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Запорізький національний 
університет, Запоріжжя, 2019. 

У дисертації на основі широкого кола джерел уперше в історіографії 
комплексно вивчено історію православного храмового будівництва на землях 
південноукраїнського регіону від заснування запорозькими козаками Нової 
Січі до початку контрреформ Олександра ІІІ і К. Побєдоносцева. Зміни 
конфігурації церковної мережі та динаміка храмового будівництва в регіоні 
простежені у взаємозв’язку зі змінами державної політики, державних кордонів 
і меж адміністративно-територіальних одиниць, що мали місце впродовж 
досліджуваного періоду і, в свою чергу, були тісно взаємопов’язаними із 
процесами залюднення, колонізації та господарського освоєння Півдня. 
Отримали подальшого розвитку введення до наукового обігу комплексів 
джерел, що стосуються історії православних храмів Південної України; аналіз 
змін впродовж 1734-1881 рр. законодавчого регулювання питань, пов’язаних із 
зведенням, перебудовою і ліквідацією православних релігійних споруд; 
дослідження храмової архітектури регіону; реконструкція процедур отримання 
дозволів на закладку та освячення релігійних споруд; вивчення історії окремих 
храмів. 

Ключові слова: Південна Україна, православна церква, храмова мережа, 
релігійна споруда, храмове будівництво, парафія, архітектура. 
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В диссертации на основе широкого круга источников впервые в 
историографии комплексно изучена история православного храмового 
строительства на землях южноукраинского региона от основания 
запорожскими казаками Новой Сечи до начала контрреформ Александра III и 
К. Победоносцева. Изменения конфигурации церковной сети и динамика 
храмового строительства в регионе прослежены во взаимосвязи с изменениями 
государственной политики, государственных границ и границ 
административно-территориальных единиц, имевшими место на протяжении 
исследуемого периода и, в свою очередь, бывшими тесно взаимосвязанными с 
процессами заселения, колонизации и хозяйственного освоения Юга. 
Получили дальнейшее развитие введение в научный оборот комплексов 
источников, касающихся истории православных храмов Южной Украины; 
анализ изменений в течение 1734–1881 гг. законодательного регулирования 
вопросов, связанных с возведением, перестройкой и ликвидацией 
православных религиозных сооружений; исследование храмовой архитектуры 
региона; реконструкция процедур получения разрешений на закладку и 
освящение религиозных сооружений; изучение истории отдельных храмов. 

Ключевые слова: Южная Украина, православная церковь, храмовая сеть, 
религиозное сооружение, храмовое строительство, приход, архитектура. 

 

SUMMARY 
Koval O. S. Orthodox church building in the South of Ukraine (1734–1881). 

– Manuscript. 
Dissertation for the degree of the Candidate of Historical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 07.00.01 – History of Ukraine – Zaporizhzhia National 
University, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is the first complex study of history of Orthodox church building 
on the lands of the Southern Ukrainian region at the period from the founding of the 
New Sich by the Zaporizhzhia Cossacks to the start of the counter-reforms of 
Alexander III and K. Pobedonostsev. 

The practice of church building during the years 1734–1775 was largely 
influenced by the fact that the Southern Ukrainian lands belonged to different states 
and several dioceses. While in the Ottoman Empire the expansion of the Orthodox 
church network was prevented by Sultans’ firmans, church building in the Russian 
lands of the Southern Ukraine was in the interests of the imperial center, which used 
it to expand and consolidate its power in this frontier region. 

The frontier location of the region led to an extremely important role in the 
church building of paramilitary communities located here, the largest and most 
significant of which in 1734–1775 was the Zaporizhzhia Cossacks. The absence of 
city churches and the prevalence of mobile (marching) churches were features of 
their church network. Churches, previously built by the Cossacks, were used in the 
formation of the church networks of other administrative-territorial and military units 
with special statuses – New Serbia and Slavianoserbia. 

The result of mainly active church construction at the times of the Slavic and 
Kherson, Katerynoslav and Khersoness-Tavriya and Gotha and Kafia dioceses, not 
the territorial expansion of the Russian Empire, was that at the end of the 18th 
century the network of Orthodox churches of the Southern Ukrainian lands, belonged 
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to the Russian Empire, increased fourfold, to about 600 churches. The extreme 
interest of the authorities in expansion of a network of settlements and in increasing 
the population of the region dictated the need to create favorable conditions for 
church construction. Therefore, the imperial center made a number of significant 
exceptions to the region, including the right to authorize the construction of churches 
without recourse to the Synod. In the last quarter of the 18th century the loyalty of 
the requirements concerning church architecture and the materials from which 
churches could be built remained. Therefore, most religious buildings in the South 
continued to be built not of stone but of wood. Soil, reeds and shrubs were also used 
as building materials. 

During the times of the Novorossiysk and Dniprovsk (later – Katerynoslav, 
Kherson and Tavriya) diocese of the late 18th – the first quarter of the 19th century 
the pace of church construction in the region slowed down significantly, largely due 
to the more stringent requirements for the procedure and architecture of religious 
buildings introduced by emperors Paul I and Alexander I.  

The reign of Nicholas I was marked by further complications, bureaucratization 
and detailing of the church building process and requirements for church 
architecture. The practice of erecting churches in “the Russian-Byzantine” style, 
taking as the models drawings by the court architect K. Ton, became widespread. At 
the end of the Nicholas I reign, there were 1001 cathedrals, churches and chapels on 
the lands of the Kherson and Tavriya and Katerynoslav dioceses, which was about 
165% of the number at the beginning of the 19th century. 

Legislative innovations from the time of Alexander II concentrated the powers of 
granting permits for church construction in the region in the hands of the heads of 
three Southern Ukrainian dioceses, while continuing the detailed regulation of the 
conditions and procedure for this construction, as well as the requirements for 
architectural characteristics. The course on the displacement of wooden church 
architecture was continued. The variety of styles of church architecture was 
expanded. At the end of the reign of Alexander II, the Katerynoslav, Kherson and 
Tavriya dioceses had 1318 cathedrals, churches and chapels. 

Keywords: the Southern Ukraine, Orthodox church, church network, religious 
construction, church building, parish, architecture. 
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