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ПосТаТь в ісТорії

Українські меценати

Шановні читачі! Цього разу добірка матеріалів рубрики «Постать  в історії» присвячена видатним 
українським меценатам ХІХ — початку ХХ ст.  родинам Харитоненків та Ханенків. Благодійництво 
в  історії українського народу має глибоке коріння, оскільки завжди було невід’ємною складовою 
християнських чеснот. І кому, як не нам, історикам, знати про їх виключно важливу роль у захисті 
нашої духовної культури та освіти у найбільш скрутні часи в історії українського народу. Хочеться 
сподіватись, що діяльність наших сучасних доброчинців, спрямована на підтримку талановитої моло-
ді, культури і мистецтва, врешті-решт, дістане належну підтримку і визнання у держави і суспільства.

петро могила 
Київський митро

полит. Реставрував 
Св. Софію, Михай
лівський Видубець
кий храм, церкви 

Трьохсвятительську 
й Спаса, відкрив 
Лаврську школу

ярослав мудрий 
Власним коштом 
будував церкви,  

опікувався школами 
та бібліотеками

Євген чикаленко
 Допомагав жур
налові «Київська 

старовина». Надав 
гроші на будівни

цтво Академічного 
дому для студентів
українців у Львові, 

став ініціатором 
українського тижне
вика газети «Рада»

Гальшка 
Гулевичівна

Волинська шляхтян
ка. Надала великі 

пожертви Київсько
му Богоявленському 
монастирю й сприя

ла заснуванню  
1615 року братської 

школи

кониський  
олександр якович

Організував не
дільні школи, став 
одним із засновни
ків Літературного 

товариства ім. 
Тараса Шевченка 

у Львові. Заснував 
у Києві видавництво 
«Вік», у якому було 
опубліковано понад 
100 книжок україн

ською мовою

князь костянтин  
острозький

Надавав великі 
пожертви храмам. 
Князем  було спо

руджено дві церкви 
у Вільно, засновано 
монастир в Острозі

петро конашевич-
сагайдачний 

Залишив спадок на 
утримання Київ
ського та Львів

ського церковних 
братств.  Надав 

гроші  на відновлен
ня Богоявленського 

монастиря

князь  
володимир великий 

Зобов’язав духо
венство займатися 

громадським піклу
ванням, призначив 
десятину на утри
мання монастирів, 
церков, богоділень 
і лікарень, будів

ництво храмів

іван мазепа
Гетьман України.  

Витратив на будів
ництво та рестав
рацію 20 церков, 

храмів, монастирів 
суму, яка дорів

нювала 10 річним 
бюджетам Геть

манщини. Надавав 
гроші на освітні 

справи, 1791 року 
домігся присвоєння 
статусу академії Ки
євоМогилянському 

колегіуму

мстислав  
володимирович 

мономах 
Пожертвував гроші  

на будівництво 
чернечої обителі 
Різдва Пречистої 

Богородиці у Луць
ку та  церкви 

Успення Пресвятої 
 Богородиці
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раїна вишневецька 
(могилянка)

Донька молдавсько
го господаря  Єремії 
Могили. Фундаторка 
ПрилуцькоГустин

ського, Ладанського, 
ЛубенськоМгар

ського монастирів

Григорій Галаган
Пожертвував садибу  
для побудови реміс

ничого училища, 
яке існує і понині. 
Відкрив  колегію 
Павла Галагана. 

Надавав кошти для 
видання книжок про 

Україну

петро яцик
Протягом життя пе
редав на доброчинні 

справи майже 20 млн 
дол. Підтримав між

народний конкурс 
знавців української 
мови, видання Ен

циклопедії україно
знавства та «Історії 

УкраїниРуси»  
М. Грушевського

віктор пінчук
Заснував благодій
ний фонд та Центр 

сучасного мистецтва 
PinchukArtCentre — 

найбільший центр 
сучасного мистецтва 

в Східній Європі

дмитро Фірташ
Профінансував 

купівлю житла для 
багатодітних сімей. 

Надав підтримку 
українським студен
там, що навчаються  
в Кембриджському 

університеті

Олена Горностаєва  
й софія  

чарторийські 
(остання зображена 

на фото)
Фундаторки Пере

сопницького монас
тиря. При монастирі 
було заснувано шпи

таль для недужих 
вбогих та школу для 

дітей селян

харитоненко іван 
Герасимович

 Побудував Сум
ський дитячий 

притулок, гуртожи
ток для студентів 

Харківського універ
ситету, Харківське 
духов не училище, 
Сумське духовне 

училище, декілька 
церков

андрій шептицький
 Митрополит 

Української греко 
католицької церкви. 

Власним коштом 
утримував освітні 

заклади, лікарні, си
ротинці. Його зусил
лями постав Україн
ський національний 
музей та університет 

у Львові

алчевська  
христина  
данилівна

Організувала неділь
ні школи. У маєтку 

Алчевських було 
встановлено перший 
бюст Т. Шевченкові

Ганна Гойська 
Фундаторка Поча

ївського монастиря, 
засновниця друкарні

василь тарновський
Надавав гроші 

журналу «Киевская 
старина» та Київ

ському історичному 
музею. Власним ко
штом видав альбом 
офортів Т. Шевчен

ка. Уважається бать
комзасновником 

Музею українських 
старожитностей

анастасія юріївна 
заславська 

(зображення не ді-
йшло до наших днів)

Волинська княги
ня.  Фундаторка 

Пересоп ницького 
Євангелія

микола терещенко
Фінансово підтриму
вав Перше комерцій

не училище, Полі
технічний інститут, 
КиєвоПодільську 
жіночу гімназію, 

Міський музей ста
рожитностей і мис

тецтва, Пироговську 
лікарню

Багатство без милосердя не має сен-
су . Багатство благословенне лише 
тоді, коли ним володіє людина, здат-
на перетворити його на благосло-
вення для інших .  
 Генрі Філдінг


