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УДК 348.01/07 
 

Особливості створення кафедри  
церковного права в Новоросійському  

імператорському університеті 
 

З нмфаркмк ХХІ пр. в улівдопзрд-
рат Укоаїлз ра гдякзт ілхзт коаїл 
нмфайз ж’явйярзпя касдгоз рдмймгії і 
удокмвлмгм ноава. Нд в мпраллы фдо-
гу уд буйм нмв’яжалм ж ндодмпкзпйдл-
ляк жлафдлля номбйдкарзкз удокмв-
лмгм ноава гйя ноавмвмї пзпрдкз 
Укоаїлз, а ракме ж ваейзвіпры віг-
омгедлля роагзуіи вірфзжлялмї ыоз-
гзфлмї хкмйз, цм нмєглуырщ у пзп-
рдкі ыозпноугдлуії пвірпщкд і удокм-

влд ноавм [1, c. 78]. Дйя омжукілля 
ноавмвмї одайщлмпрі в лахіи гдоеаві 
іпрмоія омжвзрку лаукз удокмвлмгм 
ноава кає вдйзкд жлафдлля. Ймгм 
мб’єкрзвлд взвфдлля жгарлд жбагарз-
рз, як гайуждві лаукз, рак і жагайщлу 
рдмоіы ноава. Оред, жвдолдлля гм 
іпрмоії пралмвйдлля ра омжвзрку «Цд-
окмвлмгм ноава», як гзпузнйілз і 
лаукз в прілат Нмвмомпіипщкмгм ік-
ндоармопщкмгм улівдопзрдру, вбафа-
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єрщпя лакз ваейзвмы пкйагмвмы гйя 
омжукілля двмйыуії ыозгзфлмї мпвірз 
в Укоаїлі. 

Сзпрдклзи алайіж мпралліт гмпйі-
гедлщ і нубйікауіи номсійщлмгм таоа-
крдоу гмжвмйяє нмкажарз, цм мкодкі 
лаукмві омжвігкз ж іпрмоії жанмфарку-
валля ра нмгайщхмгм омжвзрку взкйа-
галля Цдокмвлмгм ноава в Нмвмомпіи-
пщкмку ікндоармопщкмку улівдопзрдрі 
жгіиплывайз цд гмпйіглзкз ХІХ пр., 
які буйз бджнмпдодглікз пвігкакз рзт 
нмгіи. Айд соагкдлраолзи таоакрдо 
узт омжвігмк ра хруфлд взйуфдлля 
їтліт гмпйігедлщ ж лаукмвмгм мбігу в 
оагялпщкі фапз, мб’єкрзвлм упкйаглы-
ырщ омжукілля іпрмоії пралмвйдлля 
удокмвлмгм ноава, як лаукз і лавфайщ-
лмї гзпузнйілз ла Півглі Укоаїлз. 
Ілрдодп гм уієї номбйдкарзкз жлафлм 
нмпзйзвпя ланозкілуі ХХ пр., влапйі-
гмк фмгм вірфзжлялзкз гмпйіглзкакз 
буйм номвдгдлм лзжку гмпйігедлщ, цм 
прайз ваейзвзк, айд лд нмвлзк гмом-
бкмк ж уієї номбйдкарзкз. В кмлрдкп-
руайіжауії фмгм кмела лавдпрз лаукмві 
ноауі І. А. Байщезк, Н. В. Єсодкмвмї, 
Н. М. Діалмвмї, В. В. Лдвфдлка, 
Г. П. Батфзвалез ра ілхзт вірфзжля-
лзт гмпйіглзків, які взявзйз ваейзві 
сакрз ж іпрмоії ыозгзфлмї мпвірз в 
Огдпі.  

Мдрмы праррі є взоіхдлля жа-
вгалля, ла мплмві алайіжу пндуіайщлмї 
йірдоаруоз ра аотівлзт гмкукдлрів, 
впралмвзрз ра урмфлзрз сакрз ж іпрм-
оії првмодлля ра гіяйщлмпрі касдгоз 
удокмвлмгм ноава ноз Нмвмомпіипщ-
кмку ікндоа-рмопщкмку улівдопзрдрі. 

Ндмбтіглм лагмймпзрз ла рмку, 
цм як пакмпріила лаука Цдокмвлд 
ноавм в Євомні номгмвезйм пвмє іп-
лувалля ра мсмокйдлля в фапз Сдод-
глщмвіффя, айд в укоаїлпщкзт ждкйят, 
як і впі ыозгзфлі лаукз, вмла мсмо-
кзйапщ лабагарм ніжліхд – ла оубдеі 
XVIII-XIX пр. Наеайщ, у рі фапз 
Укоаїла лд буйа лджайделмы гдоеа-
вмы, а її рдозрмоії втмгзйз гм пкйагу 
оіжлзт ікндоіи. Позбйзжлм ж 1808 
омку, ла укоаїлпщкзт рдодлат ніг вйа-
гмы Рмпіипщкмї ікндоії буйм жанмфар-
кмвалм одсмокувалля гутмвлзт хкій 
[2, c. 74]. Міе ілхзк, жа кдру буйм 

нмправйдлм жагафу номвдгдлля пзпрд-
карзжауії и жбзоалля гедодй удокмв-
лмгм ноава. Оглак, взкйагалля и вз-
вфдлля удокмвлзт жакмлів у уди ндоі-
мг лмпзйз ндодваелм нозкйаглзи 
таоакрдо, бдж жгіиплдлля ґоулрмвлзт 
лаукмвзт ужагайщлдлщ. 

Наукмвд мпкзпйдлля Цдокмвлмгм 
(калмліфлмгм) ноава в Рмпіипщкмї ік-
ндоії нмфаймпя в рми кмкдлр, кмйз рак 
вйаплд смокувайзпя мплмвлі мжлакз 
ноавмвмї пзпрдкз. Свмы фдогмы, уд 
жкухувайм жвдорарзпя гм жаоубіелмгм 
гмпвігу, хукарз мнрзкайщлі хйятз 
нмєглалля псмокмвалмї роагзуії, ж 
омжвзркмк ыозгзжауії пупнійщлзт 
віглмпзл. Ммейзвм нознупрзрз, цм 
ла акрзвіжауіы омжвзрку удокмвлмгм 
ноава, як лавфайщлмї гзпузнйілз, рак і 
лаукз, – у уіймку внйзлув номудп 
пзпрдкарзжауії ноава Рмпіипщкмї ікнд-
оії. І тмфа номудп жвдгдлля жакмлів 
гдоеавз лд рмоклувпя пзпрдкарзжауії 
удокмвлмгм ноава, віл нмкажав одайщ-
ліпрщ іплуыфмї номбйдкз [3, c. 19]. 

 1835 оік прав ваейзвзк у взжла-
фдлі кіпуя удокмвлмгм (калмліфлмгм) 
ноава, як лаукз в Рмпіипщкіи ікндоії. 
Сакд рмгі, улівдопзрдрпщкзк прарурмк 
буйм вномвагедлм взкйагалля уієї 
гзпузнйілз ла ыозгзфлзт сакуйщрд-
рат. У рі фапз, її взкйагалля лмпзйм 
ндодваелм бмгмпймвпщкзи таоакрдо, 
цм іпрмрлм упкйаглывайм ілрдгоауіы 
удокмвлмгм ноава гм пзпрдкз ыозгз-
флзт лаук, айд пакд рмгі ж’явзйзпя і 
ндохі пномбз ндодгйялурз кдрмгзку 
взкйагалля галмгм куопу в лавфайщ-
лзт жакйагат ікндоії [1, c. 74]. 

Згіглм праруру 1835 омку, взкйа-
галля удокмвлмгм ноава буйм жаном-
вагедлм в улівдопзрдрат, айд рійщкз 
гйя пругдлрів-ыозпрів ноавмпйавлмгм 
віомпнмвігалля. Пдохд пзпрдкарзфлд 
взкйагдлля ущмгм куопу, бдж іпрмозф-
лмгм лаозпу, жгіиплзв касдгоайщлзи 
номрмієоди Кзєвм-Смсіївпщкмгм пмбм-
оу, жапйуедлзи могзлаолзи номсд-
пмо улівдопзрдру Св. Вмймгзкзоа 
Івал Мзтаиймвзф Сквмоумв (1795–
1863 оо.) [4, c.41-43] у ноауі «Занзп-
кз нм удокмвлмку жакмлмвдгдлщы» 
(1848 о.) [5]. У 60-т омкат ХІХ пр.  
Свяріхзи Сзлмг гмоуфзв ндодомбзрз 
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уы ноауы ла нмпіблзк гйя впіт вз-
цзт лавфайщлзт жакйагів гдоеавз [6, 
c. 278]. Вмглмфап, ноавйіллы Кзївпщ-
кмї Дутмвлмї Акагдкії буйм гмоуфдлм 
омжомбзрз лавфайщлу номгоаку гйя 
взкйагалля іпрмоії Поавмпйавлмї уд-
оквз ра її жакмлмжлавпрва в пвірпщкзт 
улівдопзрдрат ра взцзт лавфайщлзт 
жакйагат [6, c. 278]. Оред, ж фапмк, уя 
ноауя нмфайа взкмозпрмвуварзпщ і в 
лавфайщлзт жакйагат Огдпз. В уіймку 
е, взвфдлля удокмвлзт жакмлів, як 
пакмпріилмї гзпузнйілз, буйм жаном-
вагедлм і в гутмвлзт акагдкіят, і в 
пдкілаоіят, – жгіглм ж Взжлафдлляк 
Свяріхмгм Сзлмгу віг 10 роавля 
1840 о.  

У номудпі нмгайщхмгм одсмоку-
валля мпвірлщмї пзпрдкз в Укоаїлі,  
нмндфзрдйщ Кзївпщкмгм лавфайщлмгм 
мкоугу вліп ла оагу улівдопзрдру Св. 
Вмймгзкзоа номнмжзуіы віг 19 йзп-
рмнага 1844 о. ном вігкдеувалля удо-
кмвлмгм жакмлмжлавпрва віг касдгоз 
бмгмпймвпщкзт лаук, ж кдрмы взкйа-
галля имгм рійщкз пругдлрак ыозгзф-
лмгм сакуйщрдру [7, c. 119]. Цд оіхдл-
ля аврмкарзфлм прайм пвмєоіглзк 
нодудгдлрмк і гйя ілхзт лавфайщлзт 
жакйагів в Наггліноялпщкіи Укоаїлі. 

Мз нознупкаєкм, цм жа уієы нм-
гієы уваелм пйігкувайз і в Огдпі, гд 
одкрмомк Хдопмлпщкмї (Огдпщкмї) гу-
тмвлмї пдкілаоії (ж 20 фдовля 1841 
омку нм 1845 оік. – Н. Є.) був райалм-
взрзи бмгмпймв – Нзкмгзк (Мзкзра 
Івалмвзф Кажалудв). В Огдпі віл мнз-
лзвпя вйаплд фдодж имгм номрзпрмялля 
одсмокі гутмвлмї мпвірз в ікндоії. В 
30-т омкат ХІХ пр., бугуфз аотікалг-
озрмк і одкрмомк Вярпщкмї гутмвлмї 
пдкілаоії, віл жайуфавпя мбдо-
номкуомомк Свяріхмгм Сілмгу, гоа-
смк М.О. Помрапмвзк, гм ніггмрмвкз 
номдкру лмвмгм управу гутмвлзт пдкі-
лаоіи в гупі пдкуйяолмгм одсмоку-
валля. Оглак, нмгйягз аотікалгозра 
лд жбігайзпщ ж нйалакз мбдо-
номкуомоа, цм і нозжвдйм гм  ндодвд-
гдлля Мзкзрз Івалмвзфа в Огдпу.  

Гмпромра уієї нмйдкікз лд жлзкйа і 
нмрік. Гуфлі гзпкупії нмгмвезйзпщ і в 
60-т омкат ХІХ пр. Так, ла нмфарку 
1860-т оо., ж іліуіарзвз М. І. Пзомгм-

ва, в пупнійщпрві мбгмвмоывайапщ гмуі-
йщліпрщ мбмв’яжкмвмгм взкйагалля 
бмгмпймв’я у пвірпщкзт взцзт лавфа-
йщлзт жакйагат. Віл був ндодкмлалзи 
в рмку, цм вмлм лд нозлмпзрщ ліякмї 
кмозпрі пругдлрак і одкмкдлгував 
вігкмвзрзпщ віг взкйагалля бмгм-
пймв’я в улівдопзрдрат, які лд каырщ 
бмгмпймвпщкмгм сакуйщрдру, як гмнм-
кіелмї гзпузнйілз. Такме М. І. Пз-
омгмв номнмлував жакілзрз уы гзп-
узнйілу ла удокмвлу іпрмоіы ра жакоі-
нзрз її взкйагалля взкйыфлм ла іпрм-
озкм-сіймймгіфлзт сакуйщрдрат. Дйя 
ыозгзфлзт сакуйщрдрів віл номнмлу-
вав йзхзрз взкйыфлм калмліфлд ноа-
вм [8, c. 165]. Оглак, уі нмгйягз лд 
пнівнагайз ж гуккмы взцмгм гутмвдл-
прва  Рмпіипщкмї ікндоії гоугмї нмйм-
взлз ХІХ пр., якд ноаглуйм жатзпрзрз 
ілрдодпз і ноава Поавмпйавлмї удоквз 
в ікндоії. Тме имгм оагзкайщлі номнм-
жзуії буйз номіглмомвалі [9, c. 280-
281]. 

Дм 1863 омку, в багарщмт улівдо-
пзрдрат Рмпіипщкмї ікндоії гйя взкйа-
галля бмгмпймвпщкзт лаук іплувайа 
єгзла касдгоа, айд ж нозилярряк 
лмвмгм жагайщлм-улівдопзрдрпщкмгм 
Сраруру в фдовлі 1863 омку, ноз улі-
вдопзрдрат кайз бурз жаплмвалі цд 
гві касдгоз – удокмвлмї іпрмоії, цм 
кайа увіирз гм пкйагу іпрмозкм-
сіймймгіфлмгм сакуйщрдру, ра удокм-
влмгм жакмлмжлавпрва, яка ндодгбафа-
йапщ ла ыозгзфлзт сакуйщрдрат [10, 
c. 26-27]. Помрд, їт вігкозрря вігкйа-
гаймпя цд ла кійщка омків, мпкійщкз 
сілалпувалля узт касдго жа лмвзк 
прарурмк ндодгбафаймпя, йзхд нмфз-
лаыфз ж 1867 омку.  

Оред, ла фап вігкозрря Нмвмом-
піипщкмгм улівдопзрдру в 1865 омуі, 
рак сакрзфлм гіяйа рійщкз мгла ка-
сдгоа – бмгмпймв’я, яка лд втмгзйа 
гм емглмгм ж сакуйщрдрів, бм пака 
гзпузнйіла Бмгмпймв’я буйа 
мбмв’яжкмвмы гйя пругдлрів упіт са-
куйщрдрів. Тме пругдлрз ыозгзфлмгм 
сакуйщрдрз її ракме взвфайз. Рмбмра 
касдго удокмвлмї іпрмоії і удокмвлмгм 
жакмлмжлавпрва акрзвіжувайапя в Нм-
вмомпіипщкмку улівдопзрдрі ромтз 
ніжліхд, жавгякз жупзййяк номсдпмо-
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пщкм-взкйагаущкмгм пкйагу узт ка-
сдго. Їтля гіяйщліпрщ прайа жлафлзк 
влдпкмк у омжвзрмк бмгмпймвпщкзт 
гзпузнйіл ла Півглі Укоаїлз. Впі 
вмлз боайз акрзвлу уфапрщ як в улі-
вдопзрдрпщкмку, рак і в пупнійщ-лмку 
езррі кіпра. Їтлі номнмвігі ра йдкуії 
жбзоайз вдйзку кійщкіпрщ пйутафів, 
цм пвігфзйм ном нмнуйяоліпрщ узт 
вфдлзт.  

Міе 1866-1867 омкакз, ла ыоз-
гзфлмку сакуйщрдрі Нмвм-омпіипщкмгм 
улівдопзрдру буйм жаплмвалм касдгоу 
удокмвлмгм ноава, яку пйіг омжгйягарз 
як нмтіглу віг касдгоз Бмгмпймв’я. 
Срмпмвлм її жаплувалля жбдодгймпщ лд 
багарм ілсмокауії. Огдпщка гмпйіглз-
уя І. Байщезк жажлафзйа, цм ла ыоз-
гзфлмку сакуйщрдрі буйм ніггмрмвалм 
йзпр № 4, лагіпйалзи гм Рагз Нмвм-
омпіипщкмгм Улівдопзрдру віг 14 йы-
рмгм 1866 о., в якмку гмвмозрщпя: 
«Икдя в взгу, фрм Управ 1863 гмга, 
ввмгя гйя ноднмгавалзя Цдокмвлмгм 
Закмлмвдгдлзя мпмбуы пакмпрмярдйщ-
луы касдгоу, лд пмгдоезр лзкакзт 
мпмбшт нмпралмвйдлзи мрлмпзрдйщлм 
нмоягка дя жакдцдлзя, фрм тмря гм 
Управа 1863 г. мпмбми касдгош Цдо-
кмвлмгм Закмлмвдгдлзя ла ыозгзфдп-
кмк сакуйщрдрд лд нмйагаймпщ, лм рдк 
лд кдлдд Цдокмвлмд Закмлмвдгдлзд 
бшйм нодгкдрмк сакуйщрдрпкмгм нод-
нмгавалзя з пмправйяйм мгзл зж лдм-
бтмгзкшт гйя нозмбодрдлзя ндовми 
уфдлми прдндлз нодгкдрмв Факуйщрд-
рпкмгм зпншралзя. Факуйщрдр зкддр 
фдпрщ нодгправзрщ пвмд пммбоаедлзд 
Смвдру Улзвдопзрдра, нмкмолдихд 
номпя Смвдр вширз к г. Мзлзпроу 
Наомглмгм Помпвдцдлзя п номпщбми м 
нмправйдлзз Факуйщрдра в зжвдпр-
лмпрщ м лафайат, кмрмошд нм пдку вм-
номпу нозлзкаырпя номфзкз Улзвдо-
пзрдракз в оукмвмгпрвм з Мзлзпрдоп-
рвмк Наомглмгм Помпвдцдлзя нозж-
лаллшд жа ноавзйщлшд з удйдпммбоаж-
лшд» [1, п. 75].  

Обґоулрувалля ном гмуійщліпрщ 
првмодлля касдгоз і взкмгз, номнм-
лмвалі гм взкйагафів удокмвлмгм 
ноава буйм взкйагдлм і у йзпрі № 52 
Рагз Міліпроа Наомглмї Опвірз віг 
17.01.1873 о. Так жажлафаймпщ, цм: 

«Орлмпзрдйщлм касдгош удокмвлмгм 
жакмлмвдгдлзя: Цдокмвлмд жакмлмвд-
гдлзд, нм пуцдпрву пвмдку, нодегд 
впдгм, дпрщ лаука ыозгзфдпкая, гйя 
оажоабмркз з зжймедлзя кмрмоми 
лдмбтмгзкм ракмд ед мрлмхдлзд к дя 
кардозайак, какмд упвмдлм вммбцд к 
оажоабмркд з зжймедлзы лаук ыоз-
гзфдпкзт. Дйя нозвдгдлзя кардоза-
ймв удокмвлмгм жакмлмвдгдлзя к лау-
флмку ыозгзфдпкмку жлафдлзы лдмб-
тмгзкш ыозгзфдпкзд ноздкш, ыоз-
гзфдпкзи пнмпмб гмкажардйщпрв, ыоз-
гзфдпкзи кдрмг зжймедлзя. Нм латм-
гяпщ нм пуцдпрву пвмдку в оягу лаук 
ыозгзфдпкзт, удокмвлмд жакмлмвдгд-
лзд в рм ед водкя прмзр в пвяжз п 
лаукмы бмгмпймвпкмы, з ноз оажоабм-
ркд з зжймедлзз ды гмйелш бшрщ 
нозлзкадкш в мплмвалзд гмгкарш 
вдомуфдлзя з зпрзлш лоавмуфдлзя 
ноавмпйавлми удоквз. Пм пдку нод-
нмгавардйщ удокмвлмгм ноава гмйедл 
бшрщ ыозпр, нмйуфзвхзи мбцдд ыоз-
гзфдпкмд мбоажмвалзд, лм мбйагаы-
цзи вкдпрд п рдк гмпрармфлшкз гйя 
лаукз удокмвлмгм жакмлмвдгдлзя 
нмжлалзякз в бмгмпймвпкми лаукд, з 
нозмбодрхзи пндузайщлшд уфдлшд 
прдндлз нм ыозгзфдпкмку сакуйщрд-
ру. Чрм кападрпя прдндлз нмжлалзя в 
бмгмпймвпкми лаукд, рм ноднмгавард-
йы лдмбтмгзкм жларщ рд нулкрш ноа-
вмпйавлмгм вдомуфдлзя з лоавмуфд-
лзя, кмрмошд пмнозкапаырпя п нодг-
кдракз удокмвлмгм жакмлмвдгдлзя з 
жларщ лапрмйщкм, фрмбш нмлзкарщ 
гмгкарзфдпкмд з лоавпрвдллмд жлафд-
лзд ързт нулкрмв, бшрщ в пмпрмялзз 
мрйзфарщ гмгкарш вдомуфдлзя з зп-
рзлш лоавмуфдлзя мр ыозгзфдпкзт 
нмймедлзи з лд пкдхзварщ ноавм п 
вдомы з лоавпрвдллмпрщы. Накмлду 
упймвзя родбудкшя мр йзу, едйаы-
цзт жалярщ касдгоу удокмвлмгм жа-
кмлмвдгдлзя, гмйелш бшрщ нозлмом-
вйдлш к родбмвалзяк, зжймедллшк в 
улзвдопзрдрпкмк управд мрлмпзрдйщ-
лм ноднмгавардйди нм впдк гоугзк 
касдгоак» [11]. Навдгдлзи соагкдлр 
гмкукдлру буйм нмкйагдлм гм жагайщ-
лмї кмлуднуії првмодлля касдгоз 
удокмвлмгм ноава Нмвмомпіипщкмгм 
Улівдопзрдру.   Її ндохзк жавігува-
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фдк прав дкпроа могзлаолзи номсд-
пмо Нмвмом-піипщкмгм Ікндоармопщкм-
гм Улівдопзрдру Ойдкпіи Срдналмвзф 
Павймв, ндодвдгдлзи ж Кажалпщкмгм 
улівдопзрдру. 

Пдгагмгіфла гіяйщліпрщ номсдпмоів 
Нмвмомпіипщкмгм улівдопзрдру пкйа-
гайапщ ж фзралля йдкуіи, вдгдлля 
ноакрзфлзт жалярщ ра нозимку дкжа-
кдлів, ном цм пвігфарщ аотівлі кардоі-
айз ра лзжка мсіуіилзт взгалщ: «Обм-
жодлзд ноднмгавалзя лаук в Нмвмомп-
пзипкмк улзвдопзрдрд», «Помрмкмйш 
жапдгалзи пмвдра Нмвмомппзипкмгм 
улзвдопзрдра», «Орфдрш Икндоармоп-
кмгм Нмвмомппзипкмгм улзвдопзрдра». 
В рми ед фап, кмедл ж номсдпмоів кав 
пвмы лаукмвм-ндгагмгіфлу ілгзвігуа-
йщліпрщ.   

Помсдпмоз, які ноауывайз ла 
касдгоі удокмвлмгм жакмлмжлавпрва в 
Нмвмомпіипщкмку улівдопзрдрі, кайз 
взцу гутмвлу мпвіру, айд лд впі вмлз 
буйз пвяцдллмпйуезрдйякз. Наноз-
кйаг, М. Коаплмпдйщудв, П. Дмбомк-
ймлпщкзи, О. Павймв, О. Айкажмв 
вжагайі кайз праруп пвірпщкзт взкйа-
гафів. Поавмк жгіиплыварз удокмвлу 
пйуебу ра бурз лапрмярдйякз улівдо-
пзрдрпщкмї удоквз лагійяйзпщ йзхд 
мпмбз, які нозикайз пал пвяцдлзка 
[12, c. 53]. Так, ланозкйаг, лапрмярд-
йякз удоквз пв. Ойдкпалгоа Ндвпщ-
кмгм ноз Нмвмомпіипщкмку ікндоа-
рмопщкмку улівдопзрдрі буйз ракі 
взкйагафі:  

• ж 8.05 1865-1873 оо. могзлао-
лзи номсдпмо бмгмпймв’я, удокмвлмї 
іпрмоії ра удокмвлмгм ноава Мзтаийм 
Каонмвзф Павймвпщкзи [13, c. 22]; 

• ж 1873-1888 оо. Ойдкпалго 
Мзтаиймвзф Кугоявудв [14, c. 254], 
якзи 1880 о. був жарвдогедлзи в 
жваллі номсдпмоа бмгмпймв’я;  

• ж йзпрмнага 1888-1903 оо. 
номсдпмо бмгмпймв’я Вапзйщ Мзомлм-
взф Вмиркмвпщкзи [13, c. 31];  

• ж  1903-1920 оо. номсдпмо бм-
гмпймв’я Ойдкпалго Мзтаиймвзф Кйі-
ріл [15].  

Тмокаыфзпщ нзралля првмодлля 
касдгоз удокмвлмгм ноава ноз улі-
вдопзрдрат Рмпіипщкмї ікндоії, вфдлі і 
фзлмвлзкз прзкайзпщ і ж номбйдкакз 
в гайужі рдмоії ноава. Улівдопзрдрпщ-
кзи прарур 1863 о. вігкозв лмві кме-
йзвмпрі гйя омжвзрку Цдокмвлмгм 
ноава, як лаукз і лавфайщлмї гзпузн-
йілз в Рмпіипщкіи ікндоії. На ыозгзф-
лзт сакуйщрдрат пвірпщкзт улівдопз-
рдрів вігкозвайзпщ пндуіайщлі касдг-
оз, а взкйагалля лакагайзпщ ндодвм-
гзрз ж бмгмпймвпщкмї в ыозгзфлу 
нймцзлу, цм взжлафзйм нмяву сул-
гакдлрайщлзт гмпйігедлщ ж нзралщ 
рдмоії удокмвлмгм ноава. Нагайщлмы 
лдмбтігліпры в уди кмкдлр прає ніггм-
рмвка лаукмвзт кагоів у галіи гайужі, 
жгарлзт гмпйігеуварз удокмвлм-
ыозгзфлі явзца лд рійщкз ж бмгмпймв-
пщкмї абм іпрмозфлмї, айд гмймвлзк 
фзлмк ж ыозгзфлмї рмфкз жмоу. І ракі 
уфдлі лджабаомк ж’явзйзпя. Згагаєкм 
йзхд гдякі лаивігмкіхі ікдла номсд-
пмоів удокмвлмгм ноава, які ноауыва-
йз в Ікндоармопщкмку Нмвмомпіипщ-
кмку улівдопзрдрі, уд: О. С. Павймв, 
О. М. Кугоявудв, О. І. Айкажмв, 
О. П. Дмбомкймлпщкзи, О. І. Пмкомв-
пщкзи ра іл. 
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У кмелмгм жі жгагалзт лакз 
номсдпмоів-бмгмпймвів був пвіи 
ілгзвігуайщлзи прзйщ взкйагдлля 
лавфайщлмгм кардоіайу. Наукмвуі ж 
взпмкзк оівлдк ніггмрмвкз, вмлз 
кайз ндопмлайщлу гомкагпщку     
нмжзуіы ра акрзвлм жаикайзпщ 
нубйіузпрзфлмы гіяйщліпры, нозпвя-
фуыфз пвмї омбмрз оіжлзк псдоак 
одйігіилмї ра гомкагпщкмї гіяйщлмпрі. 
Поауыыфз лаг номбйдкакз 
одйігієжлавпрва ра калмліфлмгм ноава, 
вмлз лікмйз лд упувайзпщ віг ном-
бйдк пупнійщпрва.  

Такме гмуійщлм лагагарз, цм в 
ндоімг ж 1905-1917 омкз, в лаууі 
«Цдокмвлд ноавм» ихйа бмомрщба 
гвмт ланояків. Подгправлзкз праом-
гм ланояку (І. С. Бдоглзкмв, 
П. А. Лахкаощмв, М. Є. Коаплмемл 
ра ілхі) нозпвяфувайз пвмї омбмрз 
лмвзк номбйдкак (пніввіглмхдлля 
удоквз і гдоеавз, пвмбмга пмвіпрі ра 
іл.). У уіймку, вмлз вігпрмывайз 
роагзуіилу гйя удокмвлмгм ноава 
рмфку жмоу ном лдмбтігліпрщ жбдод-
едлля мплмвлзт гдоеавлзт нігва-
йзл, у рмку фзпйі нм віглмхдллы гм 
удоквз. Дмпйіглзкз лмвмгм ланояку, 
ланозкйаг, – Н. А. Замждопщкзи, 
Є. Н. Тдклзкмвпщкзи ра ілхі, взвфа-
йз удокмвлд жакмлмгавпрвм жа-
оубіелзт коаїл ра бмомйзпя жа 
віглмплу лджайделіпрщ удоквз віг 
гдоеавз фдодж пкйзкалля Пмкіплмгм 
пмбмоу Рмпіипщкмї Поавмпйавлмї 
удоквз, цм лдкзлуфд нмвзллм буйм 
пнозфзлзрз пдоимжлі жкілз в удо-
кмвлмку ноаві Рмпіипщкмї ікндоії. 

Айд ж впралмвйдлляк вйагз 
бійщхмвзків, омжнмфавпя номудп вао-
ваопщкзт одсмок ж омжбугмвз «Нм-
вмгм пвіру». Оред Цдокмвлд ноавм, 
як і ілхі пнмоіглдлі лаукз, буйм мгм-
ймхдлм «нпдвгмлаукмы» ра жабмом-
лдлм. Нмва вйага жаномнмлувайа 
номсдпмоак О. П. Дмбомкймлпщкмку 
і П. Є. Кажалпщкмку нмгарз жаяву 
ном ндодтіг ла пйуебу роугмвмку 
лаомгмві. Помсдпмо О. М. Кйіріл 
вігкмвзвпя віг уієї номнмжзуії ра гм 
мпраллщмгм бмомвпя жа жбдодедлля 
удоквз ноз улівдопзрдрі. Така ак-
рзвла нмжзуія бмгмпймва лд йзхз-

йапщ лд нмкіфдлмы. Піпйя аодхру у 
1920 о. в Огдпі, имгм гмйя йзхаєрщпя 
лдвігмкмы. Тмгм е омку буйм жафз-
лдлм і пак Нмвмомпіипщкзи улівдопз-
рдр. 

Пігпукмвуыфз, тмфдкм жажлафз-
рз, цм ла вігкілу віг бійщхмпрі гдо-
еав Євомнз, в Рмпіипщкіи ікндоії 
удокмвлд (калмліфлд) ноавм, як 
лаука, псмокувайапя лабагарм 
ніжліхд. Наукмвд мпкзпйдлля уієї 
гайужі ноава рак омжнмфаймпщ в укм-
ват ніггмрмвкз ра жаномвагедлля 
вдйзкзт буоеуажлзт одсмок, кмйз 
вфдлі і нмйірзкз буйз жкухдлі хука-
рз лмві хйятз гйя взжлафдлля кіпуя 
удокмвлмгм ноава в ноавмвіи пзпрдкі 
ікндоії. З мгйягу ла лзжку мпмбйзвм-
прди, вмлз жаномнмлувайз вйаплу 
рдмоіы, цм лд кайа алаймгів у карм-
йзущкмку і номрдпралрпщкмку пвірі. 
Згіглм лдї удокмвлд ноавм буйм віг-
лдпдлм гм нубйіфлмгм ноава. Оред, жа 
псмокмвалмы в Рмпіипщкіи ікндоії 
роагзуієы калмліфлд (удокмвлд) 
ноавм вкйыфайм в пдбд, як удокмвлі 
калмлз, рак і гдоеавлд жакмлмгав-
првм у пноават удоквз [16, c. 30]. 
Ймгм взвфдлля вномвагеуваймпщ гм 
лавфайщлзт номгоак ыозгзфлзт са-
куйщрдрів улівдопзрдрів, гутмвлзт 
акагдкіи і пдкілаоіи Рмпіипщкмї ік-
ндоії.  

Ваейзвд жлафдлля гйя жанмфар-
кувалля в Огдпі взкйагалля гзпуз-
нйілз «Цдокмвлмгм ноава», бдж-
пуклівлм, кайз вагмкі ланоауывалля 
Кзївпщкмї Дутмвлмї акагдкії (гайі – 
КДА). Так, ж номнмжзуії одкрмоа 
Акагдкії ра жгіглм нмпралмвз Кмлсд-
одлуії віг 1 йырмгм 1837 омку, гм 
лавфайщлмї номгоакз жакйагу буйм 
ввдгдлм лмву гзпузнйілу «Цдокмвлд 
ноавм». Оред, првмодлзи нодудгдлр, 
птвайдлзи ж фапмк в Салкр-
Пдрдобуожі, оажмк ж омжомбйдлмы в 
КДА номгоакмы ра лавфайщлзкз 
кардоіайакз, првмозйз пнозярйзву 
бажу гйя нмгайщхмгм омжвзрку уієї 
гзпузнйілз в Укоаїлі.  

Взвфдлля лмвмї гзпузнйілз буйм 
жаномвагедлм в улівдопзрдрат і в 
гутмвлзт лавфайщлзт жакйагат.   
Акрзвіжауія її вномвагедлля 
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жгіиплывайапщ жгіглм ж Взжлафдлляк 
Свяріхмгм Сзлмгу віг 10 роавля 
1840 о., рмбрм цд гм нмявз Нмвм-
омпіипщкмгм улівдопзрдру. Тмку уди 
жакйаг лд кмед вваеарзпя ндохзк в 
Огдпі, гд буйм жанмфаркмвалм взв-
фдлля гзпузнйілз «Цдокмвлд ноа-
вм». Оред, гм нмявз улівдопзрдру, 
мкодкі рдкз ж уієї гзпузнйілз 
взкйагайзпщ у Ріхдйщєвпщкмку йіудї 
кіпра. Пом уди сакр пвігфзрщ аврм-
бімгоасія Пмосзоія Упндлпщкмгм, 
якзи 1831 омку був нозжлафдлзи 
жакмлмвфзрдйдк гм Огдпщкмгм 
Ріхдйщєвпщкмгм йіуды, а в 1838 омуі 
– номсдпмомк бмгмпймв’я, удокмвлмї 
іпрмоії ра удокмвлмгм ноава. В рми ед 
ндоімг фапу мкодкі йдкуії ж уієї гзп-
узнйілз ракме нмфав фзрарз Мзтаи-
йм Каонмвзф Павймвпщкзи – вігмкзи 
бмгмпймв і лаукмвдущ [12, c. 53-54]. 
Мз нознупкаєкм, цм уя гзпузнйіла, 
ж фапмк, ж’явзйапщ і в лавфайщлзт 
нйалат Хдопмлпщкмї (Огдпщкмї)   
гутмвлмї пдкілаоії. І тмфа бійщха 
фапрзла її аотіву буйа жлзцдла,      
жа ймгікмы одкмлпроукуії нмгіи 
«Цдокмвлд ноавм» буйм мбмв’яж-
кмвмы гзпузнйілмы в Дутмвлзт 
пдкілаоіят, акагдкіят ра ла ыоз-
гзфлзт сакуйщрдрат улівдопзрдрів 
ікндоії ж гоугмї нмймвзлз ХІХ пр.  

З вігкозрряк 1865 омку Нмвм-
омпіипщкмгм ікндоармопщкмгм улівдо-
пзрдру в Огдпі, пакмпріила касдгоа 
бмгмпймв’я ж ндохмгм гля нмфайа 
жабджндфуварз нмродбз ыозгзфлмгм 
сакуйщрдру цмгм взвфдлля нзралщ ж 

удокмвлмгм ноава. Айд вігкозрры 
пакмпріилмї касдгоз удокмвлмгм 
ноава жаваеайз кмлкодрлі мбправзлз. 
Так, сілалпувалля узт касдго жа 
лмвзк Срарурмк ндодгбафаймпя   
йзхд ж 1867 омку, лд взпрафайм 
вігнмвіглзт номсдпмопщкм-ндгагмгіф-
лзт кагоів ра лавфайщлмї йірдоа-  
руоз [17]. Цд ромтз жагайщкувайм 
номудп.  

Взвфаыфз лавфайщлі номгоакз 
Нмвмомпіипщкмгм улівдопзрдру нм-
фаркмвмгм драну, лакз буйм впра-
лмвйдлм, цм Цдокмвлд ноавм буйм 
нодгкдрмк сакуйщрдрпщкмгм взкйа-
галля і пкйагайм мглу ж нмжзуіи, 
лдмбтіглзт гйя жгмбурря 1-гм уфдлм-
гм прундля [17]. Водхрі-одхр, кіе 
1866 ра 1867 омкакз, ла ыозгзфлм-
ку сакуйщрдрі буйм жаплмвалм ка-
сдгоу калмліфлмгм ноава, яку пйіг 
омжгйягарз як нмтіглу віг касдгоз 
бмгмпймв’я і фапркмвм – лапрунлз-
уды лаукмвм-взкйагаущкзт роагзуіи 
Ріхдйщєвпщкмгм йіуды і Хдопмлпщкмї 
гутмвлмї пдкілаоії. І тмфа ж ндвлзт 
мбправзл касдгоа омжвзвайапщ нм-
війщлм, в її прілат ноауывайм лд ка-
йм сатівуів, уд: М. Павймвпщкзи, 
О. М. Кугоявудв, О. І. Айкажмв, 
О. П. Дмбомкймлпщкзи, О. І. Пм-
комвпщкзи. Ражмк ж ілхзкз лау-
кмвуякз, вмлз жгмбуйз взжлалля 
пуфаплзків і лацагків в оіжлзт 
коаїлат, а їтлі ноауі прайз нмруе-
лзк лаомбкмк гйя нмгайщхмгм ом-
жвзрку Цдокмвлмгм ноава, як лаукз, 
рак і  лавфайщлмї гзпузнйілз. 
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Єсодкмва Н. В., Півдлщ Д. О. Опмбйзвмпрі првмодлля касдгоз удокмвлмгм 
ноава в Нмвмомпіипщкмку ікндоармопщкмку улівдопзрдрі 

В праррі вкажуєрщпя, цм пщмгмглі в бійщхмпрі улівдопзрдрів пуфаплмї Євомнз, ла 
ыозгзфлзт сакуйщрдрат удокмвлд ноавм взкйагаєрщпя нмояг ж гдоеавлзк, узвійщ-
лзк, кіелаомглзк ноавмк ра ілхзкз ыозгзфлзкз гзпузнйілакз.  

На гукку аврмоів, жвдолдлля гм іпрмоії мпмбйзвмпрди пралмвйдлля ра омйі удокм-
влмгм ноава, як лавфайщлмї гзпузнйілз ра лаукз в Укоаїлі,  кмед номійыпроуварз 
пуфаплзк укоаїлуяк лд рійщкз єгліпрщ мпвірліт роагзуіи в Укоаїлі ра Євомні гм 
1917 омку, а и пнозярз мнрзкіжауії лавфайщлзт номгоак жа євомндипщкзк жоажкмк ра 
нмхзодллы упвігмкйдлля ном вдйзф укоаїлпщкмї сіймпмспщкм-ноавмвмї гуккз ХІХ – 
нмфарку ХХ пр. Коік рмгм, кардоіайз ракзт гмпйігедлщ кмеурщ бурз кмозплзкз лд 
рійщкз гйя пругдлрпщкм-взкйагаущкмї аугзрмоії, а и гйя хзомкмгм жагайу гомкагпщкм-
прі.     

Кйыфмві пймва:  удокмвлд ноавм, мпвірля одсмока в ХІХ пр., касдгоа удокмв-
лмгм ноава, Нмвмомпіипщкзи ікндоармопщкзи улівдопзрдр, Хдопмлпщка гутмвла пдкі-
лаоія. 
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Есодкмва Н. В., Пзвдлщ Д. О. Опмбдллмпрз пмжгалзя касдгош удокмвлмгм 
ноава в Нмвмомппзипкмк зкндоармопкмк улзвдопзрдрд 

В прарщд укажшвадрпя, фрм пдгмгля в бмйщхзлпрвд улзвдопзрдрмв пмводкдллми 
Евомнш, ла ыозгзфдпкзт сакуйщрдрат удокмвлмд ноавм зжйагадрпя лаоягу п гмпу-
гаопрвдллшк, гоаегалпкзк, кдегулаомглшк ноавмк з гоугзкз ыозгзфдпкзкз гз-
пузнйзлакз.  

Пм клдлзы аврмомв, мбоацдлзд к зпрмозз мпмбдллмпрди пралмвйдлзя з омйз 
удокмвлмгм ноава, как уфдблми гзпузнйзлш з лаукз в Укоазлд, кмедр номзййыпр-
озомварщ пмводкдллшк укоазлуак лд рмйщкм дгзлпрвм мбоажмвардйщлшт роагзузи в 
Укоазлд з Евомнд гм 1917 гмга, лм з пнмпмбпрвмварщ мнрзкзжаузз уфдблшт ном-
гоакк нм двомндипкмку мбоажуу з оапномпроалдлзы мпмжлалзя вдйзфзя укоазлпкми 
сзймпмспкм-ноавмвми кшпйз XIX– лафайа ХХ в. Комкд рмгм, кардозайш ракзт 
зппйдгмвалзи кмгур бшрщ нмйджлшкз лд рмйщкм гйя пругдлфдпкм-ноднмгавардйщпкми 
аугзрмозз, лм з гйя хзомкми мбцдпрвдллмпрз. 

Кйыфдвшд пймва: удокмвлмд ноавм, мбоажмвардйщлая одсмока в XIX в., касдг-
оа удокмвлмгм ноава, Нмвмомппзипкзи зкндоармопкзи улзвдопзрдр, Хдопмлпкая 
гутмвлая пдкзлаозя. 

 
 
Efremova N., Piven D. Features of the creation of the department of canon law 

at the Novorossiysk Imperial University 
The article points out that at most universities in modern Europe, at law faculties, 

ecclesiastical law is presented along with state, civil, international law, and other legal 
disciplines. It is difficult to imagine a situation in which in the EU Member States 
contemporary jurists or public officials of these states would disagree with the 
statement that in their influence on the Romano-German legal system, the foundations 
of the canon have their unique meaning, no less than Roman law .  

The history of the development of ecclesiastical law is of great importance for 
understanding the legal reality in our country. His objective study is capable of 
enriching both the field of science and the general theory of law. Therefore, turning to 
the history of the formation and development of "Church Law" as a discipline and 
science within the walls of the Novorossiysk Imperial University, we consider to be an 
important component for understanding the evolution of legal education in Ukraine.  

However, in the context of a total reform of the curricula of Ukrainian universities, 
the teaching of the discipline "Church Law" remains a matter of debate with 
disappointing prospects. In this aspect, a paradoxical situation arises when, recognizing 
the miscalculations and crimes of Bolshevik reforms in higher legal education, modern 
education officials resort to similar experiments on the establishment of "necessary" and 
"unnecessary" disciplines and other totalitarian practices. 

According to the authors, the appeal to the history of the peculiarities of the 
formation and role of church law, as a discipline and science in Ukraine, can illustrate 
to modern Ukrainians not only the unity of educational traditions in Ukraine and 
Europe until 1917, but also contribute to the optimization of curricula in the European 
model and distribution. awareness of the grandeur of Ukrainian philosophical and legal 
thought of XIX - early XX century. In addition, the materials of such research can be 
useful not only for the student-teaching audience, but also for the general public. 

Key words: church law, educational reform in the 19th century, Department of 
Church Law, Novorossiysk Imperial University, Kherson Theological Seminary. 

 


