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Формування господарсько-майнового ресурсу російської православної 

церкви, зокрема на Півдні України, мало свою специфіку у порівнянні з 

іншими регіонам Російської імперії. Після офіційного входження українських 

земель до складу імперії в кінці XVIII ст., державі необхідна була міцна 

духовна та ідеологічна основа для насадження та проникнення владних 

структур в усі сфери тогочасного суспільства. Такою основою й стала церква, 

яка остаточно витіснила національні прояви українського православ’я, 

зокрема завдяки потужному матеріальному комплексу, що знаходився у її 

розпорядженні. Подібна політика здійснювалася і в Південній Україні в кінці 

XIX -  на початку XX ст., де спостерігалися вельми неоднозначні процеси 

соціокультурного та духовного порядку, спричинені багатонаціональністю 

населення та поширенням неправославних релігійних течій, зокрема 

протестантських. Тому православна церква, підтримувана державою, 

намагалася монополізувати право на контроль за духовним, а подекуди і 

матеріальним життям регіону. Важливим аспектом подібної монополізації 

було нарощування матеріального ресурсу та збільшення кількості парафій та 

монастирів з власною, відносно автономною, матеріальною базою. У той же 

час держава намагалася контролювати господарську діяльність церкви, хоча 

окремі прояви диктату російського самодержавства у вигляді секуляризації 

церковних земель не вплинули на його стосунки з церквою. Справжня 

секуляризація була проведена вже після затвердження більшовицької влади, 

що значною мірою, вже згодом вплине на державно-церковні стосунки, коли
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постане питання про реституцію колишньої церковної власності 

конфіскованої в у радянські часи. Проблема повернення церковного майна 

має багато як прихильників, так і противників не лише в сучасному 

українському соціумі а й в  самому церковному середовищі, особливо зараз, 

під час конфлікту російської та української православної церков щодо земель 

та церковних споруд.

Зростання кількості церковних структур випереджає можливості 

їхнього матеріального забезпечення. Це дає зумовлює напруження в 

релігійному середовищі, виникнення майнових конфліктів, гострого 

протистояння між релігійними громадами, порушення правопорядку. Тож 

процес реституції церковної власності в сучасних реаліях створення єдиної 

помісної української церкви й надалі має бути об’єктом державного 

регулювання.

Дослідження Балухтіної Олени Миколаївни «Господарчо-майновий 

ресурс православної церкви в другій половині XIX століття -  1917 р. (на 

матеріалах Півдня України)» видається доволі актуальним через необхідність 

теоретичного осмислення історичного досвіду у сфері церковно-державних 

відносин та його практичного застосування в сучасній господарській 

діяльності православної церкви.

Аналіз тексту дисертації та автореферату дає підстави вважати дану 

роботу ґрунтовним дослідженням. Структура дисертації є продуманою, 

достатньо логічною, включає необхідні складові елементи й підпорядкована 

досягненню поставленої мети.

Дисертація вирізняється значним фактичним матеріалом, оригінальним 

підходом до аналізу та вирішення поставлених завдань, високим рівнем 

інформативності, достовірністю викладеного матеріалу, значним ступенем 

обґрунтованості наукових положень.

Приємне враження справляє зокрема, уміння сформулювати висновки і 

результати роботи, провести глибоке й складне дослідження проблеми, 

усвідомленням нових перспектив її подальшої розробки. Досить вдалим є



з

застосування таблиць, додатків, які значною мірою доповнюють 

інформативність дослідження.

У вступі автором доведена актуальність дослідження, зазначений 

зв’язок роботи з науково-дослідною темою кафедри історії України 

Запорізького національного університету «Суспільно-церковні трансформації в 

Україні XIX -  XXI ст.»

Автором чітко визначені об’єкт та предмет дослідження, мета і 

завдання, методи дослідження, хронологічні межі і територіальна 

локалізація, наукова новизна, практичне значення дослідження, особистий 

внесок автора, наведено дані щодо апробації результатів дослідження (с.16- 
2 1 ).

Дисертація містить 12 додатків, складених здобувачем переважно на 

основі архівних та опублікованих джерел. До роботи залучені матеріали 

п’яти обласних архівів Південної України (включно з кримським архівом у 

м. Сімферополь) та Центрального державного історичного архіву у м. Київ із 

зазначенням ступеня збереженості документів за проблематикою 
дослідження.

Історіографічна база дослідження, окреслена та опрацьована

О.М.Балухтіною, є значною та репрезентативною. У доволі змістовному 

першому розділі роботи подано історіографічний огляд проблеми, 

охарактеризовано джерельну базу дисертації, використані теоретичні та 

методологічні засади дослідження (с.22-66)

О.М. Балухтіна подала загальну характеристику періодизації

історіографічного освоєння наукової проблеми. Проведений автором аналіз 

дав можливість зробити цілком вмотивований висновок, що в українській 

історичній науці відсутня комплексна праця, присвячена вивченню 

господарчо-майнового ресурсу православної церкви в Україні, зокрема в 

Південній Україні.

Результати дисертаційного дослідження отримано за допомогою 

застосування широкого спектру наукових принципів, підходів, методів
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дослідження. Виправданим є застосування мікроісторичного підходу в 

дослідженні, який сприяє високому ступеню деталізації та розширює рівень 

соціальних узагальнень. Дається визначення основним поняттям, що 

використовуються в роботі (с.57-65).

Перелік опрацьованих архівних та опублікованих джерел є широким і 

налічує 193 позиції, значна частина яких представлена церковною 

періодикою, господарською звітністю, губернською та земською 

статистикою.

У другому розділі дисертанткою визначається зміст матеріально- 

господарського ресурсу російської православної церкви на межі XIX -  XX 

ст., зокрема в губерніях Південної України. У роботі вперше визначено 

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

православної церкви, проведено порівняльний аналіз розвитку церковного та 

монастирського господарства Півдня України, землеволодіння на 

губернському та повітовому рівнях, досліджено роботу свічних заводів та 

механізм реалізації продукції. Обґрунтовано тезу про закритість від 

суспільства інформації щодо фінансової звітності та доходів монастирів. 

Уточнено організаційну структуру церковного господарства.

Також добре відображена структура надходжень коштів на утримання 

парафій та монастирів. О.М.Балухтіна аналізує джерела фінансування так 

званого білого духовенства та чернецтва. На основі опрацювання значної 

кількості архівного матеріалу, було доведено, що результати господарської 

діяльності монастирів були їх основним джерелом прибутків. Досить 

докладно характеризується також стан забезпеченості парафіяльного 

духовенства (с.66-124).

У третьому розділі «Церковне землеволодіння Півдня України (друга 

половина XIX -  початок XX ст.», ґрунтовно прослідковано еволюцію 

державної політики відносно власності православної церкви, показано 

ставлення церкви до , власного господарчо-майнового ресурсу та його 

використання для зміцнення статусу церкви в державі та для матеріального
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забезпечення духовенства. О.М.Балухтіна зауважує, що особливістю 

розвитку церковного землеволодіння наприкінці XIX -  на початку XX ст. 

було його масштабне збільшення проти досить слабкого і майже незмінного 

обсягу монастирського землеволодіння в Південній Україні. Крім того, як у 

самій державі так й на Півдні України земля перебувала в їх повному 

користуванні церквою, однак фактично без права її продажу, (с. 125-167 ).

У четвертому розділі «Зміни у церковному господарстві Півдня 

України між двома революціями (1905-1917 рр.)» автор роботи аналізує 

особливості розвитку церковного та монастирського землеволодіння від 

революції 1905 -  1907 рр. та до 1917 року. О.М.Балухтіна зауважує, що за 

цей період спостерігається зворотна тенденція щодо збільшення 

монастирського землеволодіння, а церковне землеволодіння зростало досить 

повільно (с.195).

У роботі обґрунтовується факт, що розвиток матеріально- 

господарського ресурсу російської православної церкви мав особливості на 

Півдні України, до яких слід віднести більшу доля прибутків від 

сільськогосподарського виробництва, значне перевищення від норми площі 

церковних земельних наділів, активний розвиток оренди на зазначених 

землях. Акцентовано увагу на тому, що господарська діяльність церкви мала 

підприємницький характер через активне вкладення коштів у купівлю 

доходних будинків, лавок, іншої нерухомості для збільшення загальних 
прибутків (с. 168-214).

Наукові результати та висновки автора відзначаються достовірністю та 

новизною, доповнюють, розвивають тему дослідження господарської 

діяльності Російської православної церкви в історії України та її південному 

регіоні.

У висновках, на основі великого фактологічного матеріалу, доведено, 

що створений завдяки державній підтримці та величезним пожертвам вірян 

господарчо-майновий ресурс складався з великої кількості рухомого та 

нерухомого майна, власного господарства, виробництва та використовувався
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церквою для зміцнення свого впливу, статусу в країні та для забезпечення 

функціонування церковних структур, в тому числі й управлінських.

Опубліковані наукові праці відображають основний зміст 

дисертаційної роботи. Автореферат дисертації повною мірою розкриває її 

зміст та структуру, основні наукові положення автореферату представлено у 

відповідності до матеріалів дисертації, елементи новизни, висновки 

охарактеризовано у повній мірі.

Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження О.М. Балухтіної слід 

відзначити, що воно містить деякі дискусійні положення. Тож можна 

висловити декілька зауваження і побажань:

1. Аналізуючи зарубіжну історіографію, доцільно було б її розширити,

залучаючи не лише російських авторів (зокрема праці ГрегоріФріза 

«Парафіяльне духовенство в Росії у XIX столітті: криза, реформа,

контреформа» (Прінстон, 1983 р.) та Джона Куртіса «Церква та держава в 

Росії. Останні роки імперії 1900-1917» (Нью-Йорк, 1940 р.).

2. При розгляді етапів еволюції церковного землеволодіння авторка 

зауважує, що «однією з умов підтримки українською православною церквою 

у 1654 р. ідеї включення до Російської держави українських територій було 

гарантування з боку влади непорушності її майнового комплексу....» . 

Досить сумнівним і дискусійним видається твердження про включення на 

той час до Російської держави українських земель.

3. Варто було б подати більше порівнянь Півдня України з іншими 

українськими регіонами, щоб окреслити динаміку розвитку церковного 

землеволодіння.

4. Доцільно було б розширити інформацію про так звані церковні 

попечительства (з 1864 р.), що активно діяли в регіоні та були створені для 

допомоги причтам.

Висловлені зауваження та побажання не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертації. Автор продемонстрував достатній рівень 

професійної підготовки, вміння проводити ґрунтовний аналіз історичного
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матеріалу. Дисертація є цілісним, самостійним і завершеним науковим 

дослідженням, виконана на високому науковому рівні.

За актуальністю розв’язаних наукових завдань, теоретичним рівнем і 

практичною цінністю отриманих результатів дисертація «Господарчо- 

майновий ресурс православної церкви в другій половині XIX століття -  1917 

р.(на матеріалах Півдня України)» відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. зі змінами, затвердженими 

Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 р. та № 

1159 від ЗО грудня 2015 р., а її автор -  Балухтіна Олена Миколаївна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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