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На сучасному етапі розбудови незалежної та суверенної 

Української держави винятково важливим є переосмислення багатьох 

проблем нашої історії, які ще нещодавно розглядалися винятково під 

негативним кутом зору, піддавалися фальсифікації, або ж взагалі 

замовчувались. Досягнення на початку 1990-х років реальної свободи 

віросповідань і будівництво демократичної держави привели до 

активізації вивчення релігійних рухів, різних течій православ'я та 

державно-церковних відносин у вітчизняній і зарубіжній історіографії. 

Особливий інтерес викликає переосмислення місця та ролі 

православної церкви в історії України, її культурницької та соціально- 

економічної діяльності. До того ж за цей період у державно-церковних 

і міжконфесійних відносинах виникли нові реалії, з якими пов’язана 

необхідність удосконалення законодавчої бази з питань релігії і, 

насамперед, це стосується майнових відносин.

Окрім того питання матеріально-господарської діяльності 

компонентів православної інституції - церков і монастирів, 

монастирського селянства тощо продовжує залишатися у колі 

малодосліджених проблем. Глибокий і вдумливий аналіз різних 

аспектів даної теми можливо дозволить використати позитивний 

досвід ведення господарства у сьогоденні.

Іншою стороною актуалізації даного питання на сьогодні є те, що 

на тлі об'єднавчих процесів у сучасному православ'ї й у зв'язку з 

шансом для України отримати Томос про автокефалію православної 

церкви, виникне необхідність врегулювання питання власності



релігійних громад. Тому позиція держави має бути виваженою, 

націленою на компроміс, на недопущення політизації ситуації та, 

насамперед, на попередження ймовірних конфліктів, спрямованих на 

переділ майна церкви.

У зв'язку з вищенаведеним, видається актуальним використання 

історичного досвіду у сфері державно-церковних відносин щодо 

церковної власності. З'являється необхідність появи в історичній 

науці узагальнюючих праць, до яких відноситься і представлена до 

захисту дисертація Олени Миколаївни Балухтіної.

Слід відзначити, що рецензована дисертація виконувалася у 

рамках науково-дослідної теми «Суспільно-церковні трансформації в 

Україні ХІХ-ХХІ ст.», що розробляється кафедрою історії України 

Запорізького національного університету (номер державної реєстрації 

011411002661). При чому особистий внесок автора полягає у створенні 

комплексного дослідження складових господарчо-майнового ресурсу 

православної церкви на Півдні України, шляхів його формування та 

впливу на матеріальне забезпечення духовенства.

Обрана структура дисертації цілком прийнятна. Запропоновані 

чотири розділи дозволили розкрити поставлену ’ проблему. У 

дисертації доведена її актуальність, визначені об'єкт і предмет, 

окреслені хронологічні та територіальні межі дослідження, 

сформульовані мета та завдання.

Враховуючи ступінь вивченості зазначеної проблеми, автор 

поставила своєю метою дослідити складові господарчо-майнового 

ресурсу, шляхи його формування, вплив на матеріальне забезпечення 

православного духовенства та на розширення суспільного впливу 

церкви у другій половині XIX ст. -  1917 році. У відповідності з метою в 

дисертації сформульовано такі завдання:

-  охарактеризувати стан розробки проблеми в історіографії,
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джерельну базу та методологію дослідження;

-  визначити компоненти господарського комплексу православної 

церкви;

-  проаналізувати структуру доходів православних церков і 

монастирів;

-  висвітлити структуру доходів білого та чорного духовенства;

-  розкрити державну політику щодо земельної власності РПЦ та 

матеріального забезпечення духовенства;

-  встановити етапи формування й особливості еволюції 

церковного та монастирського землеволодіння на Півдні України;

-  розглянути особливості землекористування церковних і 

монастирських господарств;

-  визначити трансформації, що відбувалися у господарстві РПЦ та 

простежити зміни у матеріальному становищі білого та чорного 

духовенства в 1905-1917 рр.

Аналіз дисертації, її основного змісту дозволяє зробити висновок, 

що в основному з поставленими завданнями О.М. Балухтіна 

справилася успішно. Вона ґрунтовно та критично проаналізувала 

наукову літературу зі своєї теми, виділивши окремо дореволюційну, 

радянську та сучасну літературу, що дозволило їй аргументувати свою 

тезу про недостатність наукового дослідження зазначеної проблеми 

та й концептуальні підходи до її вирішення були зовсім іншими.

Джерельна база дисертації, що складається з документів і 

матеріалів, як друкованих, так і архівних, досить різноманітна. Автор 

використала документи Центрального державного історичного архіву 

м. Києва, Державного архіву Автономної Республіки Крим, держархівів 

Одеської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. При 

цьому більшість документів введено до наукового обігу вперше. 

Джерела належним чином класифіковані за видовою ознакою. Таким
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чином, основні наукові положення, висновки та рекомендації 

дослідження здобувачки базуються на об’єктивних історичних даних, 

які не викликають сумніву в їх достовірності. Вони є теоретично 

обґрунтованими, що забезпечується застосуванням раціональної 

сукупності сучасних загальнонаукових, спеціально-історичних і 

міждисциплінарних методів дослідження.

Основне завдання офіційного опонента - визначити, що нового 

вніс дослідник в історичну науку, як він розв’язав конкретну 

поставлену проблему.

По-перше, дослідниця чи не вперше у вітчизняній історіографії 

ввела до наукового обігу комплексне поняття «господарчо-майновий 

ресурс православної церкви», створивши через призму власного 

концептуального бачення нове у вітчизняній історіографії 

комплексне спеціальне дослідження, яке присвячене проблемі 

господарської та фінансової діяльності церков, монастирів і 

духовенства Південної України другої половини XIX ст. -  1917 р. Треба 

зауважити, що у регіональному аспекті дана робота є першою 

комплексною дослідницькою працею з подібної тематики. При цьому 

здобувачка вирізняється самостійністю суджень, оригінальністю 

оцінювання явищ і подій. Це дає підстави говорити про створення 

свого концептуального підходу та власного бачення проблеми.

По-друге. Обґрунтування висунутої концепції потребувало 

залучення нового конкретного фактичного матеріалу, який був 

добутий в архівах, друкованих виданнях минулих століть, у низці 

випадків вперше введений до наукового обігу. Особливе місце у цьому 

плані займають архівні документи, якими автор дуже вміло оперує, 

підводячи фактичний матеріал на підтвердження власних позицій з 

того чи іншого питання. Загалом у роботі використано архівні справи 

з одного центрального та п'яти обласних архівів України, тринадцять
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звітів обер-прокурора Св. Синоду, близько сотні клірових відомостей, 

тридцять статистико-економічних оглядів губерній і повітів, 8 

пам'ятних книжок губерній, довідкові видання, видані єпархіальними 

консисторіями, близько чотирьох десятків журналів церковної преси, 

збірники церковної звітності тощо. Представлені види письмових 

звітів щодо церковного майна.

По-третє. Обширно використовуючи історико-статистичний метод, 

на основі підібраної та проаналізованої джерельної бази вперше 

проведено детальний порівняльний аналіз розвитку церковного та 

монастирського землеволодіння Півдня України, визначені

особливості господарської діяльності РПЦ, здійснена глибока 

емпірична робота щодо статистичних показників господарсько- 

майнового комплексу південноукраїнських єпархій.

По-четверте. Встановлено різноманітність господарської

діяльності монастирів, що полягала не лише у занятті землеробством, 

а й різного роду промислах, скотарстві, промисловості і, навіть, у 

торгівлі (худобою, вином тощо).

По-п'яте. Дисертант підтвердила й обґрунтувала низку тез своїх 

попередників, що теж не є зайвим, серед яких: підтверджено, що 

православна церква завжди підтримувала існування всіх видів 

підприємництва, які приносили їй прибутки; обґрунтовано закритість 

від суспільства інформації щодо фінансової звітності та доходів 

монастирів; подальшого розвитку набули питання матеріального 

забезпечення духовенства й аналізу основних доходів церковних 

причтів і монастирів.

Таким чином, переважна частина одержаних результатів є досить 

новими, що свідчить про певний внесок здобувана в історичну науку. 

Одержані дисертантом результати є важливими, значущими та 

можуть знайти застосування у подальших наукових пошуках з метою
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вивчення історії православної церкви в Україні та місця й ролі її 

духовенства. Сформульовані й обґрунтовані у дисертації висновки 

розширюють і поглиблюють існуючі знання про рівень матеріального 

забезпечення духовенства у дореволюційний період. Практичне 

значення дисертації полягає у тому, що конкретний фактичний 

матеріал, її основні положення та результати, методологічні підходи 

можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з 

історії України, історії церкви в Україні, економічної історії України, 

народознавства, релігієзнавства, підготовці спецкурсів, при написанні 

курсових і дипломних робіт, у краєзнавчій роботі, при оформленні 

стендів музеїв і виставок.

Крім того, слід відзначити, що дисертація написана хорошою 

українською літературною мовою, хоча інколи у ній трапляються 

помилки чи погрішності.

Зауваження опонента зводяться в основному до побажань чи 

визначення дискусійних моментів та окремих недоліків.

1. Дискусійним видається відокремлений поділ джерел (§1.2). Так 

архівні матеріали дослідниця розділяє на дві групи: документи 

державного походження та джерела церковного походження, а 

друковані, у свою чергу, на три: документальні (законодавчі, актові, 

діловодні, статистичні), періодична преса, особові. Виникає питання: 

навіщо робити подвійний поділ, адже архівні матеріали містять і 

законодавчі, й актові, і діловодні та статистичні матеріали, а 

періодика теж є як державна, так і церковна, тобто те ж саме «джерело 

церковного походження». На нашу думку, подвійний поділ є 

недоречним.

2. Хоча автором і використаний солідний корпус документів, бажано 

було б попрацювати з фондом XIII («Архів та зібрання історичних 

документів Канцелярії обер-прокурора Св. Правлячого Синоду»), що
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зберігається в Інституті рукописів Національної бібліотеки України 

імені В. Вернадського.

3. Є певні упущення і в логічній побудові тексту, так доречно було б 

так вибудувати текст розділів 2 і 3, щоб уникнути повторів у 

декількох абзацах при висвітленні земельної власності (підрозділ 3.1] 

і доходів від землі (підрозділи 2.1 та 2.2).

4. Хотілося б бачити у підрозділі 4.3 більше інформації про чорне 

духовенство, якому присвячено лише декілька сторінок, у той час коли 

значно більше інформації приділяється білому духовенству.

5. Дисертація, на наш погляд, дещо перевантажена статистичним 

матеріалом і цифровими даними. З одного боку -  це свідчення значної 

емпіричної роботи автора, що є позитивною стороною, а з іншого -  за 

цифровим матеріалом загубилося життя, оскільки недостатньо уваги 

приділяється «людині» -  як категорії історичного процесу, що 

оживило б історичну реконструкцію.

Однак, зазначені зауваження щодо недоліків, упущень носять 

частковий характер, вони не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертації. Дослідження «Господарчо-майновий ресурс православної 

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

Півдня України)» є завершеною працею, в якій одержані науково 

обґрунтовані результати про місце Російської православної церкви в 

економічній системі південноукраїнського регіону, шлях заснування 

та розбудови монастирських комплексів регіону, участь у цьому 

процесі меценатів і держави, проаналізовано зміни в . економіці 

монастирів регіону: еволюція землекористування, капіталів тощо, 

місце причтів у зростанні благоустрою православної церкви.

Основний зміст дисертації викладено у 14 наукових статтях, 7 з 

яких вміщені у фахових виданнях (1 з них у зарубіжному виданні), що 

є цілком достатнім. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації.
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Дисертаційне дослідження виконане на достатньому науково- 

теоретичному рівні, основні його положення є новими та науково 

обґрунтованими, які у сукупності розв'язують важливу наукову 

проблему, що має суттєве значення для історичної науки та може 

знайти застосування у науковій і викладацькій діяльності вищих 

навчальних закладів, краєзнавчій роботі тощо.

Все вище зазначене дозволяє зробити висновок, що рецензована 

дисертація повністю відповідає вимогам п. 9, 11, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами), а її 

автор Балухтіна Олена Миколаївна цілком заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 -  історія України.

Офіційний опонент: 
доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики 
Чорноморського національного
університету імені Петра Могили О.П. Тригуб

13.12.2018 р.
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