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ВСТУП 

Актуальність теми. На сучасному етапі зростає науковий інтерес до 

вивчення матеріальної культури українців, що є важливим напрямком 

етнологічних досліджень. Враховуючи масштабність і невичерпність теми, 

доцільним є розгляд окремих компонентів матеріальної культури, зокрема  

ремесел та промислів як важливих форм господарювання, у різних історико-

етнографічних регіонах України, де вони мали характерні ознаки. 

Одними із найпоширеніших на території Середньої Наддніпрянщини 

були шкірообробні ремесла. Актуальність теми дослідження пояснюється 

значимістю кустарного шкіряного виробництва в історії матеріальної 

культури українців Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій 

половині ХХ ст. та ступенем розробки проблеми у наукових дослідженнях. У 

другій половині ХІХ ст. товари для населення ще здебільшого виготовляли 

кустарі. Водночас відбувалося становлення промислового виробництва. 

Кустарна промисловість була максимально орієнтована на задоволення 

господарсько-побутових місцевих потреб. Сільський кустар в основному 

працював на замовлення своїх односельців, виготовляючи кожухи, шапки, 

рукавиці, чоботи, кінську збрую, на які був попит. Промисловість ще не 

задовольняла цих потреб, оскільки обсяг промислового виробництва був 

незначним. Українські кустарі, поєднуючи у своїй роботі віками 

нагромаджений досвід з традиційними технологіями, переконливо довели 

велике значення кустарного шкіряного виробництва у забезпеченні 

населення своєю продукцією. Вироби зі шкіри та хутра були зручними в 

користуванні, довго служили в побуті. Вони не обмежувалися своїм 

функціональним призначенням, а були також невід’ємною складовою 

багатьох традиційних обрядів. Це дає змогу використовувати промисел як 

джерело для вивчення різноманітних сфер життя, простежити складний і 

тривалий шлях трансформацій у суспільстві і культурі. Тому проблема 

вивчення традиційного функціонування кустарного шкіряного виробництва, 
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яке значно доповнювало та суттєво впливало на економіку регіону, потребує 

свого вирішення. 

Наукове зацікавлення темою дослідження посилюється недостатнім 

вивченням процесів руйнування домашніх форм господарювання, а відтак і 

традиційно-побутової культури кустарів-шкіряників на території Середньої 

Наддніпрянщини у першій половині ХХ ст. Для дослідження цих процесів 

необхідний комплексний глибокий аналіз всіх аспектів кустарного 

виробництва (причин бурхливого розвитку і занепаду, наявності сировини, 

особливостей технологічного процесу, умов праці і побуту, асортименту 

виробів, форм збуту тощо), які залежали від географії  та історії ремісничих 

осередків на регіональному та локальному рівнях; обрядово-ритуальної 

системи та культурно-історичних традицій українців. 

Дослідження теми актуалізується недостатньою її розробленістю як у 

межах регіону Середньої Наддніпрянщини, так і в інших історико-

географічних регіонах та в загальноукраїнському масштабі. Важливе місце у 

висвітленні окремих аспектів (економіко-статистичних, етнографічних) 

побутування ремесла, без сумніву, займають праці попередніх дослідників. 

Однак, попри наявність чималої кількості таких праць, питання 

комплексного вивчення розвитку кустарного шкіряного промислу українців 

Середньої Наддніпрянщини у зазначений період до сьогодні не стало темою 

окремого наукового дослідження. 

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

Дисертаційне дослідження виконано у відділі культурологічних досліджень 

Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки  

України в рамках науково-дослідних тем: «Українська культура в контексті 

світової. Традиції і сучасні тенденції розвитку в умовах трансформації і 

глобалізації» (номер державної реєстрації 0112U003508); «Культура як 

цілісність матеріального та духовного розвитку суспільства в умовах 

глобалізації та міжкультурної взаємодії» (номер державної реєстрації 

0114U002935). 
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Об`єктом дослідження є кустарний шкіряний промисел українців 

Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. 

 Предметом дослідження є основні види кустарних шкіряних ремесел 

та специфіка їхніх змін, які відбувалися у складних умовах суспільно-

політичного та економічного життя українців Середньої Наддніпрянщини 

наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст. 

Метою дослідження є розкриття особливостей розвитку шкіряного 

кустарного промислу як невід’ємної складової традиційно-побутової 

культури Середньої Наддніпрянщини.  

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких 

дослідницьких завдань: 

– розглянути стан вивчення проблеми та дати характеристику 

джерел; 

– дослідити складові процесу обробки шкіри та хутра на території 

Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.; 

– розкрити культуру повсякдення кустарів-шкіряників; 

–      охарактеризувати асортимент кустарних виробів зі шкіри та 

хутра;  

– висвітлити особливості використання виробів шкіряників у 

традиційній обрядовості українців; 

– проаналізувати динаміку змін у розвитку кустарного шкіряного 

промислу у досліджуваний період. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ – першу 

половину ХХ ст. – період, що знаменується політичними, економічними 

реформами, завершенням промислового перевороту та переходом до 

індустріалізації. Визначення нижньої хронологічної межі (кінець ХІХ ст.) 

зумовлено інтенсивним розвитком шкіряних кустарних промислів як засобу 

додаткового заробітку, особливо у сільській місцевості, та масовим 

використанням кустарних виробів. Проте у дисертаційній роботі ми 

звертаємося і до більш ранніх часів для розуміння  особливостей розвитку 
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кустарного шкірообробництва крізь призму історичних реалій. Верхня 

хронологічна межа (перша половина ХХ ст.) характеризується поступовим 

відходом від кустарного виробництва у зв’язку з наповненням ринку 

фабричним одягом і взуттям та протидією приватновласницькій ініціативі 

ремісників з боку радянської влади.  

Географічні межі дослідження охоплюють частково території 

Київської, Чернігівської, Полтавської, Черкаської областей Середньої 

Наддніпрянщини, які у різний період перебували  у складі Російської імперії 

та СРСР. Вибір території дослідження пояснюється тим, що тут 

найактивніше відбувалися процеси етнічного формування українців. У цих 

регіонах постали значні центри зовнішньої та внутрішньої торгівлі, що 

особливо вплинуло на матеріальну культуру українців, зокрема на розвиток 

народних ремесел та промислів, а також на формування традиційного 

асортименту народних шкіряних виробів, який базувався на єдності рис, 

властивих культурі українського етносу в цілому. Зокрема,  досліджено такі 

повіти: Київський, Бердичівський, Васильківський, Звенигородський, 

Канівський, Сквирський, Таращанський. Уманський, Черкаський, 

Чигиринський повіти Київської губернії. Дослідженням охоплено 

Чернігівський, Борзнянський, Городнянський, Ніжинський, Остерський, 

Сосницький, Козелецький повіти Чернігівської губернії, а також Зінківський, 

Золотоніський, Кобеляцький, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, 

Миргородський, Переяславський, Полтавський, Прилуцький, Роменський, 

Хорольський повіти Полтавської губернії. 

Нами враховано, що у 1919 р. Васильківський повіт було 

перейменовано на Білоцерківський, у 1921 р. зі складу Полтавської губернії 

до Київської губернії було передано Переяславський повіт (до якого 

належали важливі для нашого дослідження містечка Бориспіль та 

Баришівка), з 1920 по 1922 рр.  Черкаський та Чигиринський повіти передано 

до Кременчуцької губернії. У 1925 р. губернії були ліквідовані, натомість 

територія УРСР була поділена на округи. За даними Всесоюзного перепису 
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населення 1926 р., досліджуваної території стосувалися такі округи: 

Київська, Кременчуцька, Лубенська, Ніжинська, Полтавська, Прилуцька, 

Роменська, Білоцерківська, Уманська.  

У дисертації використано такі науково-дослідні методи: 

– типологізації – для узагальнення та класифікації інформації, 

отриманої з письмових джерел та літератури;  

– порівняльно-історичний аналіз – для виявлення регіональних та 

локальних  особливостей розвитку шкірообробного ремесла;  

– статистичний – для простеження кількісних змін у різних сферах 

шкірообробного виробництва; 

– науково-описовий – для розкриття історії розвитку шкіряних 

ремесел у хронологічній послідовності, характеристики їх сировинної бази, 

технології виробництва, асортименту виробів тощо;  

– польових досліджень – для вивчення особливостей 

функціонування шкіряного кустарного промислу у 30-ті – 50-ті роки ХХ ст.  

Наукова новизна дисертаційної роботи  полягає в тому, що: 

вперше: 

–  комплексно досліджено кустарні шкіряні ремесла українців 

Середньої Наддніпрянщини; 

– введено до наукового обігу нові архівні, музейні та польові 

матеріали, а також спеціальну шкірообробну термінологію; 

–  простежено розвиток шкірообробних ремесел Середньої 

Наддніпрянщини в історичній ретроспективі. 

уточнено: 

– вплив соціально-політичних реалій на стан розвитку шкіряного 

промислу; 

– відомості про нормативно-законодавчі документи, які 

регламентували функціонування кустарної промисловості; 

– особливості використання виробів зі шкіри та хутра у 

традиційних обрядах українців. 
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отримали подальший розвиток: 

– питання культури повсякдення кустарів-шкіряників – від 

трудової діяльності, яка складає основу повсякдення, до щоденного побуту, 

звичаїв, світоглядних уявлень; 

– питання трансформації у розвитку шкіряного виробництва у 

складний повоєнний період. 

Практичне значення одержаних результатів визначається 

можливістю їх використання у подальшому науковому вивченні проблеми 

розвитку кустарного шкіряного промислу у кінці ХІХ – першій половині    

ХХ ст. на всій території Середньої Наддніпрянщини; дослідженні 

традиційно-побутової культури шкіряників у 20-х – 50-х роках ХХ ст. у 

зазначеному регіоні. Матеріали та висновки дослідження можуть бути 

використані при написанні загальних праць з історії та етнології України, у 

викладанні загальних та спеціальних курсів у середніх та вищих навчальних 

закладах. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

представлено на засіданні Міжнародного круглого столу «Проблеми 

культури в українознавстві. Традиції та сучасні тенденції розвитку» (8 – 9 

листопада 2012 р., Національний науково-дослідний інститут 

українознавства та всесвітньої історії, м. Київ); Міжнародній історико-

краєзнавчій конференції «Наукові студії Михайла Івановича Сікорського», 

присвяченій 90-річчю з дня народження М.І. Сікорського (10 – 11 жовтня 

2013 р., м. Переяслав-Хмельницький);  Міжнародній науково-практичній 

конференції «Українознавство у розбудові незалежної України та розвитку 

українства в сучасному світі: досвід та проблеми» (31 жовтня 2013 р., 

Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої 

історії, м. Київ), «Других Наддніпрянських наукових читаннях: актуальні 

проблеми історії, археології та етнології» (5 – 6 квітня 2016 р., 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара).  
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Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 12-ти  публікаціях, 9 з яких вміщено у фахових 

виданнях МОНУ, 1-а – у закордонному науковому виданні, 2 публікації 

додатково висвітлюють  досліджувану проблематику.   

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів (9 підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел та літератури (280 позицій), додатків. Загальний 

обсяг дисертаційної роботи – 190 сторінок, з них основна частина складає 

158 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ШКІРЯНОГО КУСТАРНОГО 

ПРОМИСЛУ УКРАЇНЦІВ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ  

КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

1.1. Історіографія питання 

Літературу з вивчення проблеми розвитку кустарного шкіряного 

промислу українців Середньої Наддніпрянщини можна умовно поділити на 

дві групи: 1) праці, що розглядають історичні (суспільно-політичні реалії 

розвитку промислу), економіко-статистичні (економічне становище кустарів, 

зв'язок із сільським господарством, прибутки, залежність від посередників, 

кредитування, капіталізація виробництва, географічний розподіл, кількісний 

склад кустарів, обсяги товарного виробництва), технологічні (знаряддя праці, 

сировина, технологія виробництва) аспекти промислу; 2) праці 

етнографічного спрямування, що вміщують відомості про соціально-побутові 

(сімейний характер промислу, використання найманої праці, тривалість 

робочого дня, умови праці, побут та повсякденне життя кустарів) і 

традиційно-обрядові (характеристика виробів зі шкіри та хутра, 

використання в народній обрядовості) аспекти промислу.  

У ході аналізу стану вивчення шкіряного кустарного промислу 

українців Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. 

ми розглядатимемо праці першої та другої груп паралельно за хронологічним 

принципом, оскільки етнологічна складова дослідження залежала від 

конкретного історичного періоду.  

Застосовуючи проблемно-хронологічний підхід, виділено такі періоди 

досліджень: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – відзначається 

інтенсивним розвитком етнографічної науки та появою великої кількості 

розвідок про кустарну шкіряну промисловість; у 20-ті – 30-ті роки ХХ ст. 

організовувалися обстеження кустарних промислів з метою з’ясування їх 
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ролі у системі народного господарства країни та поступового переходу під 

контроль держави; у 1930-х роках припиняється дослідження кустарної 

промисловості через заборону приватного виробництва та загрозу політичних 

репресій як кустарів, так і науковців; у 60-ті – 80-ті роки ХХ ст. шкіряна 

кустарна промисловість розглядається у контексті вивчення історичної та 

економічної історії УРСР та СРСР, у цей час з’являється низка етнологічних 

праць, присвячених дослідженню народного одягу зі шкіри та хутра; період 

від 90-их років ХХ ст. до сьогодення – здобуття Україною незалежності 

характеризується зростанням інтересу до культурно-історичної спадщини 

українського народу та появою великої кількості історичних, етнографічних 

досліджень традиційних ремесел і промислів українців. 

Перші відомості про стан кустарних шкіряних промислів на теренах 

України знаходимо у дослідженнях першої половини ХІХ ст. Зокрема, у 

військово-статистичних збірниках1 містяться фрагментарні дані про фабричні 

та заводські підприємства: кількість шкіряних заводів, асортимент їх виробів 

тощо у Чернігівській і Полтавській губерніях,  а також кустарну обробку 

шкіри як один із видів сільських ремесел. У праці М. Домонтовича2 розкрито 

стан мануфактурної та ремісничої кустарної промисловості Чернігівської 

губернії: подано кількісні дані та відомості про шкіряні, овчинно-рукавичні 

заводи, зазначено центри шкірообробного та овчинного промислів, їх 

проблеми, зокрема слабке транспортне сполучення та відсутність місць 

збуту. Важливою для дисертаційної роботи є праця І. Аксакова3, у якій 

ідеться про основні гуртові ярмарки, які проводилися на території 

Полтавської губернії, асортимент та вартість шкіряного товару, що 

                                                 
1 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Издаваемое по Высочайшему 

повелению при 1-м отделении Департамента Генерального Штаба. – Том ХІІ. Часть 2. 
Черниговская губерния. – 1851. – 183 с.: с прилож.; Там само. – Том ХII. Часть 3. Полтавская 
губерния. – СПб.: Типография Департамента Генерального Штаба, 1848. – 90 с.: с прилож.  

2 Домонтович М. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Черниговская губерния / М. Домонтович. – СПб.: Типография Ф. Иерсона, 
1865. – 686 с.: с прилож. 

3 Аксаков И. Исследование о торговле на украинских ярмарках / И. Аксаков. – СПб.: 
Типография Императорской Академии Наук, 1858. – 383 с. 
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виставлявся на продаж, участь скупників (особливо євреїв) у ярмарковій 

торгівлі.  

Посилена увага до кустарної промисловості з боку держави 

спостерігається, починаючи з другої половини ХІХ ст. Дослідження в цей час 

були спрямовані на з’ясування ролі кустарних промислів у системі 

селянського господарства та вивчення стану їх розвитку в усіх губерніях 

Російської імперії. Організаторами проведення систематизованого та 

цілеспрямованого дослідження кустарної промисловості були наукові 

товариства, зокрема Вільно-економічне товариство, Російське географічне 

товариство, Товариство для сприяння російській промисловості й торгівлі, 

а також створена у 1872 р. Комісія з вивчення кустарних промислів 

Департаменту торгівлі та мануфактур при Міністерстві фінансів Росії. Саме 

Кустарна комісія, а згодом – створений у 1894 р. Кустарний комітет при 

Міністерстві землеробства та державних маєтностей стали осередками 

дослідження кустарних промислів у Російській імперії; результати їх роботи 

друкувалися у спеціалізованих багатотомних збірниках – «Труды комиссии 

по исследованию кустарной промышленности в Росси», «Отчеты и 

исследования по кустарной промышленности в России». Проте тематики 

дисертаційної роботи стосуються лише окремі публікації. Так, опублікована 

в «Трудах» стаття «Исследование кустарной промышленности в Полтавской 

губернии»1 присвячена кустарним промислам Полтавської губернії;  кустарна 

обробка шкіри тут згадана лише фрагментарно. Більш  важливими для 

нашого дослідження є публікації, вміщені в «Отчетах», оскільки вони 

висвітлювали економічні та суспільні умови розвитку дрібного домашнього 

виробництва, зокрема, пошук шляхів модернізації кустарного виробництва, 

перспективи його розвитку в жорстких умовах товарно-грошових відносин. 

                                                 
1 Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. – Спб., 1879. – 

Вып. 1. – С. 31 – 39, 62 – 63. 
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Серед них є праця В. Каталея1, у якій розкрито стан розвитку шкіряного 

кустарного промислу, в тому числі овчинного, в Полтавській та Чернігівській 

губерніях, а саме зазначено осередки кустарного виробництва, 

проаналізовано якість готової продукції, умови праці кустарів. У дослідженні 

М. Шевлягіна2 названо основні центри шкіряного виробництва Полтавської 

та Чернігівської губерній, місця закупівлі сировини, описано виробничі 

процеси, види виробленої шкіри, шляхи збуту готової продукції.                    

М. Пономарьов3 зазначає найбільші центри шевського та овчинного ремесел 

у Київській губернії, розглядає технологію виробництва, аналізує якість 

вироблених овчин. 

Вивченням сільських кустарних промислів займалися також 

економісти народницького напрямку, один із представників яких                    

В. Воронцов4 проаналізував зв'язок шкіряних промислів із землеробством, 

умови збуту продукції, кредитування, участь дітей та жінок у виробництві 

тощо. Підкреслюючи характерні особливості дрібного домашнього 

виробництва – роботу на ринок, сезонний характер, дослідник допускав 

можливість співіснування і взаємодії крупної та дрібної промисловості. 

М. Цитович5, наголошуючи на зв’язку землеробства та кустарництва, 

вважав, що найбільш сприятливими для кустарів є співіснування та 

взаємодоповнення цих двох видів діяльності. Дослідник підкреслив, що 

шкіряне виробництво займає чільне місце з-поміж сільських ремесел та 

                                                 
1 Каталей В. Кустарная промышленность Полтавской и Черниговской губерний. 

Исследования 1889 г. / В. Каталей // Отчёты и исследования по кустарной промышленности в 
России. –  СПб.: Типография В. Киршбаума, 1892. – Том I. – C. 283 – 304. 

2 Шевлягин Н. И. Кожевенное производство в Нижегородской, Черниговской, 
Полтавской, Харьковской и Курской губерниях / Н. И. Шевлягин  // Отчёты и исследования по 
кустарной промышленности в России. – СПб.: Типография В. Киршбаума, 1894. – Том IІ. –     
C. 195 – 259. 

3 Пономарев Н. Кустарные промыслы Курской и Киевской губерний. Исследования 1889 
– 1890 гг.  / Н. Пономарев // Отчёты и исследования по кустарной промышленности в России. – 
СПб.: Типография В. Киршбаума, 1892. – Том I. – C. 317 – 353. 

4 Воронцов В. Очерки кустарной промышленности в России / В. Воронцов. – СПб.: 
Типография В. Киршбаума, 1886. – 233 с. 

5 Цытович Н. Кустарная промышленность в России / Н. Цытович. – К.: Университетская 
типография И. Завадского, 1884. – 150 с. 
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промислів,  зазначив, що кустарне вироблення шкір та овчин має також 

відхожий характер.  

Важливим для дисертаційної роботи є етнографічний аналіз різних 

форм побутування шкіряних та хутряних виробів кустарів у повсякденній та 

святковій культурі українців, який присутній у працях М. Сумцова1,             

О. Потебні2, М. Чернишова3, у яких розглянуто використання виробів зі 

шкіри та хутра у традиційній родинній обрядовості. Фрагментарні відомості 

про побутування овчинних кожухів, шапок, шкіряного взуття в Київській, 

Чернігівській, Полтавській губерніях знаходимо в окремих історико-

етнографічних виданнях: «Малороссия»4, «Народы России»5, «Днепр и 

Приднепровье»6. 

Особливої уваги заслуговує збірка етнографічних матеріалів, зібраних 

під час експедицій у 1869 – 1870 рр. за дорученням ІРГТ під керівництвом     

П. Чубинського7. Важливе значення для  дисертаційної роботи має Т. 7 

Випуск 2 «Малоруссы Юго-Западного края», у якому розглянуто компоненти 

народного одягу зі шкіри та хутра (овчинні кожухи, шапки, шкіряне взуття), 

а також подано описи весіль у Київській та Полтавській губерніях із 

зазначенням обрядових дійств, у яких використовується хутряний та 

шкіряний одяг. Дотичними до досліджуваної тематики є матеріали Випуску 1 

                                                 
1 Сумцов Н. Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских / Н. Ф. Сумцов // 

Символика славянских обрядов: Избранные труды. – М.: Издательская фирма «Восточная 
литература» РАН, 1996 (Этнографическая библиотека). – 296 с. 

2 Потебня А. О мифическом значении некоторых поверий и обрядов / А. О. Потебня // 
Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском 
университете. –1865. – Книга 2. – С. 1 – 84. 

3 Чернышев Н. Быт крестьян Киевской губернии / Н. Чернышев // Сборник 
статистических сведений о Киевской губернии. – К: Типография губернского управления, 1864. – 
С. 63 – 94. 

4 Малороссия. Описание края в историческом, географическом и этнографическом 
отношении. – СПб.: Типография брат. Пантелеевых, 1876. – 63 с. 

5 Народы России. – СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1878. – 
Выпуск І – ІІ. – 75 с. 

6 Днепр и Приднепровье. Описание губерний Смоленской, Минской, Черниговской, 
Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Курской / [сост.                
С. Д. Турбин]. – СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1877. – 155 с.  

7 Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, 
снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Материалы и исследования, 
собранные П. П. Чубинским. – Т. І – VII.  – СПб., 1872. – 1877. 
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цього ж тому, які розкривають особливості шкіряного ремісництва у євреїв, 

що мешкали на території України. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. з’являються комплексні 

дослідження кустарних промислів окремих губерній, а також публікації, 

присвячені безпосередньо кустарній обробці шкіри. Кустарне вироблення 

шкіри, шевський та овчинний промисли окремих населених пунктів 

Полтавської губернії розглядає у своїх працях В. Василенко1. Автор аналізує 

значення промислу для селянського господарства, подає відомості про 

кількість кустарів, асортимент їхніх виробів та форми збуту продукції. 

Цінним для нашого дослідження є укладений В. Василенком термінологічний 

словник з різних галузей кустарного виробництва2, а саме розділ ІІ 

«Обработка волос, кож, рога», що містить терміни та поняття, які  

стосуються процесу обробки шкіри та овчини, назв робочих інструментів, 

сортів вироблених шкір та овчин, різновидів хутряних шапок, кожухів, 

шевських та шорних виробів. 

Кустарна обробка шкіри та хутра і вироби з них у Полтавській 

губернії розглядаються в окремих оглядово-статистичних виданнях3, працях  

А. Богдановича4,  Д. Ярошевича5, у яких підкреслено важливість промислу 

для малоземельних та безземельних селян, описано умови праці та 

повсякденного життя кустарів-шкіряників, їхнє економічне становище, 

професійні хвороби, вплив відходів виробництва на довкілля. 

                                                 
1 Василенко В. Кустарные промыслы сельских сословий Полтавской губернии /                 

В. Василенко. – Полтава: Типография Пигуренко, 1885. – Вып. 1: Общие сведения о промыслах. – 
VII, 48, 64 с. 

2 Василенко В. Опыт толкового словаря народной технической терминологии по 
Полтавской губернии. Отдел І-й, ІІ-й и ІІІ-й. Кустарные промыслы, сельское хозяйство и 
землеведение, поговорки и изречения. – Харьков: Типо-литография «Печатное Дѣло», 1902. – 78 с. 

3 Кустари и ремесленники Полтавской губернии по сведениям, собранным в 1898 и    
1900 гг. – Полтава: Типо-литография Л. Фришберга, 1901. – 213 с.  

4  Богданович А. Сборник сведений о Полтавской губернии: с картой губернии и планом 
г. Полтавы / А. Богданович. – Полтава: Типография губернского правления, 1877. – 238 с.  

5 Ярошевич Д. Кустарный промысел в Полтавской губернии. Очерк / Д. Ярошевич // 
Вестник Европы. – СПб., 1902. – Том  IV. – С. 5 – 28.  
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Фрагментарні відомості про кустарну обробку шкіри містяться у 

дослідженні М. Сосновського1: у ньому зазначено осередки шкіряного 

кустарного виробництва у Полтавській губернії, асортимент виробів 

шевського та овчинного промислів, а також способи їх збуту. 

Дослідженню кустарного шкірообробництва, шевства, кушнірства 

присвячені праці С. Лисенка. У них розглянуто шкіряний промисел 

Роменського2 та Лохвицького3 повітів Полтавської губернії, зокрема його 

зв'язок із сільським господарством, тривалість робочого дня кустарів та 

найманих робітників, розміри їх заробітку, санітарно-гігієнічні аспекти 

промислу, робочий інструментарій, закупівлю сировини, описано 

технологічний процес вироблення шкір та овчин, проаналізовано асортимент 

виробів, зазначено форми їх збуту. 

Серед небагатьох видань, що стосуються дослідження власне 

шкіряного кустарництва, вирізняється праця В. Святловського4. У ній автор 

розкриває стан розвитку шкіряного кустарного ремесла та підкреслює його 

значення для економічного життя Полтавської губернії, а також розглядає 

кількісний склад кустарів, технологію виробництва, звертає увагу на її 

недоліки та шляхи покращення, аналізує способи закупівлі сировини та збуту 

продукції, кредитування, економічний стан шкіряників, вплив заняття 

промислом на здоров’я кустарів і навколишнє середовище. 

Кустарна промисловість Київської губернії представлена у праці       

В. Мозгового5, який зазначає, що найбільш поширені промисли губернії – 

                                                 
1 Сосновский М. Опыт исследования промыслов сельского населения Полтавского уезда / 

М. Сосновский. – Полтава: Типо-литография губернского правления, 1898. – Т. І: Общий очерк 
сельских внеземледельческих промыслов в Полтавском уезде. – 75 с. 

2 Лысенко С. Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии /                       
С. Лысенко. – Одесса: Славянская типография Н. Хрисогелос, 1900. – Выпуск ІІ: Роменский уезд. 
– 540 с. 

3 Лысенко С. Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии / С. Лысенко. 
– Полтава:  Издание  Полтавского  губеpнского земства, 1904. – Выпуск ІІІ: Промыслы 
Лохвицкого уезда. – 194 с. 

4 Святловский В. Кустари-кожевенники Полтавской губернии / В. Святловский. – 
Полтава: Типо-литография И. Дохмана, 1894. – 58 с. с прилож. 

5 Мозговой В. Кустарная промышленность и отхожие промыслы крестьян Киевской 
губернии / В. Мозговой. – К.: Типография губернского земства, 1887. – 36 с.  
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шевський та овчинно-кожушний, вказує їхні осередки, кількісний склад 

кустарів. 

У праці Н. Пакульського1, присвяченій кустарним промислам 

Чернігівської губернії, значна увага приділяється чинбарству та шевству: 

названо осередки шкіряного та овчинного промислів, описано технологію 

обробки шкіри та овчини, зазначено вартість готової продукції. Автором 

також проаналізовано способи закупівлі сировини для шевського промислу, 

процес виготовлення взуття та його якість, збут виробів та розміри заробітку 

шевців.  

Важлива роль у дослідженні шкіряних промислів відводилася 

діяльності земських установ, які почали активну збиральницьку роботу та 

ініціювали публікації матеріалів з відомостями економіко-статистичного 

характеру, а також зі згадками про деяких майстрів і в окремих випадках із 

намаганням охарактеризувати художні особливості виробів. З-поміж них 

можемо виділити «Обзор деятельности земств по кустарной 

промышленности», у якому розглянуто стан та окреслено проблеми 

шкіряних промислів Чернігівської та Полтавської губерній, запропоновано 

шляхи їх подолання2. У публікації «Правительственное содействие кустарной 

промышленности за десять лет»3 представлено програму заходів з підтримки 

шкіряних кустарних промислів у Київській, Чернігівській та Полтавській 

губерніях  (створення кустарних майстерень, організація кустарних виставок, 

допомога у постачанні кустарям шкіряної сировини, організація державних 

замовлень на виготовлення шкіряної продукції для потреб армії тощо). 

Особливо цінною для дисертаційної роботи є праця, що містить результати 

дослідження шкіряного кустарного промислу, проведеного Київським 

                                                 
1 Пакульский Н. Краткие очерки кустарных промыслов Черниговской губернии /              

Н. Пакульский. – К.: Типография И.И. Горбунова, 1898. – 113 с.  
2 Обзор деятельности земств по кустарной промышленности (1865 – 1897). – СПб.: 

Типография В. Киршбаума, 1897. – С. 278 – 320. 
3  Правительственное содействие кустарной промышленности за десять лет (1888 – 1898). 

– СПб.: Типография В. Киршбаума, 1898. – 178 с. 
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земським  правлінням1. Зокрема, в ній зазначені основні центри кустарного 

шкірообробництва, форми та засоби виробництва, описано технологію 

вироблення шкіри та овчини, асортимент шкіряної продукції, розглянуто 

умови її збуту, кредитування кустарів, вказано основні проблеми промислу 

та подано пропозиції щодо покращення його стану. 

Іншим важливим дослідженням кустарної промисловості є «Краткий 

обзор кустарных промыслов Черниговской губернии»2, де у розділі 

«Кожевенный промысел в Черниговской губернии» вказано основні центри 

шкіряного кустарного промислу (шкірообробного, шевського,    

фрагментарно – лимарського та шапкарського), розглянуто асортимент 

виробів зі шкіри,  описано умови праці кустарів, облаштування чинбарень, 

зазначено робочий інструментарій, форми збуту та вартість шкіряної 

продукції.    

Засновані в усіх губернських містах статистичні комітети не лише 

надавали значний фактичний економіко-статистичний матеріал, але й 

виявляли зацікавлення до етнографічних описів і розміщували їх у своїх 

спеціалізованих виданнях3. На основі матеріалів, зібраних земськими 

статистами, дослідник О. Русов4 проаналізував соціально-економічне 

становище кустарних шкірообробних господарств Чернігівської губернії, 

визначив місця їх найбільшої концентрації, навів дані про кількість кустарів, 

тривалість їх робочого дня, розмір денного заробітку, зв'язок із 

землеробством. Стан шкіряного, овчинного, шевського кустарних промислів 

у Чернігівській губернії розглянув також Л. Плавтов5, який зазначив кількість 

                                                 
1 Сапожный, сыромятно-шорный и кожевенный промысел // Кустарная промышленность 

в Киевской губернии: итоги анкетного и местного обследования, проведенного Киевской 
Губернской земской управой по поручению Губернского земского собрания. – К.: Типография 
насл. К. Круглянского, 1912. – С. 177 – 200 с. 

2 Краткий обзор кустарных промыслов  Черниговской губернии. – Чернигов: Типография 
Черниговского губернского земства, 1914. – 102 с. 

3 Сосницкий уезд в этнографическом отношении // Земский сборник Черниговской 
губернии. – 1899. – № 7. – C. 44 –77.  

4 Русов А. Описание Черниговской губернии: в 2-х томах / А. Русов. – Чернигов: 
Типография губернского земства, 1899. – Т.2. – ХІ, 377, 327 с.: 18 карт и картограмм. 

5 Плавтов Л. Краткий обзор кустарных промыслов Черниговской губернии / Л. Плавтов. – 
Чернигов: Типография губернского земства, 1914. – 32 с. 
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кустарів, форми збуту готової продукції, особливу увагу приділив шевському 

ремеслу, підкресливши його масштабність та важливе значення для 

селянських господарств. 

Вагомою для вивчення кустарної обробки шкіри є праця                       

Г. Поварніна1, у якій визначено чинники, що впливають на розвиток 

шкіряного кустарного промислу, простежено його зв'язок із землеробством, 

охарактеризовано технологію виробництва, особливості вироблення різних 

видів шкір, залучення до виробництва жінок та дітей. В іншій публікації він 

розглянув переваги хімічної обробки шкіри над механічною, чинники, що 

впливають на стан розвитку шкіряного виробництва, особливості 

функціонування шкірообробного, лимарського, овчинного та інших видів 

промислів2. 

Серед праць етнографічного спрямування кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

заслуговують на увагу публікації, присвячені народним шкіряним виробам як 

важливій складовій традиційно-обрядової культури українців. Зокрема, сюди 

належить науковий доробок В. Милорадовича3, О. Малинки4,                          

Г. Калиновського5, Б. Грінченка6.  

Значна кількість етнографічних матеріалів міститься у збірках під 

назвою «Труды», що видавалися  створеними наприкінці ХІХ – на початку 

                                                 
1  Поварнин Г. Очерки мелкого кожевенного производства в   России / Г. Поварнин. – 

СПб.: Типография В. Киршбаума, 1912. –  Ч. 1: История и техника производства. – 320 с. 
2 Поварнин Г. Промыслы по обработке животной шкуры / Г. Поварнин // Кустарная 

промышленность России. Разные промыслы: очерки: в 2-х т. – СПб.: Типо-литография «Якорь», 
1913. – Т. 1. – С. 51 – 164. 

3 Милорадович В. П. Народные обряды и песни Лубенского уезда Полтавской губернии, 
записанные в 1888–1895 гг. / В. П. Милорадович. – Харьков: Типография губернского правления, 
1897. – 224 с.; Милорадович В. П. Сборник малорусских песен Лубенского уезда  Полтавской 
губернии / В. П. Милорадович // Сборник Харьковского историко-филологического общества. –  
1897. – Т. 16. – С. 1 – 223. 

4 Малинка А. Н. Малорусское весильле (свадебные обряды и песни, записанные в             
м. Мрине Нежинского уезда Черниговской губернии) / А. Н. Малинка // Этнографическое 
обозрение. – 1897. – №3. – С. 95 – 134. 

5 Калиновский Г. Описание свадебных украинских простонародных обрядов, в Малой 
России и Слободской Украинской губернии, також и в Великороссийских слободах, населенных 
малороссиянами употребляемых / Г. Калиновский // Харьковский сборник. – 1889. – Вып. 3. –      
С. 160 – 174. 

6 Гринченко Б. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней 
губерниях / Б. Гринченко. – Чернигов: Типография губернского земства, 1899. – Т. ІІІ. – 765 с.  
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ХХ ст. губернськими архівними вченими комісіями. Так, у статті Л. Падалки1 

подано відомості про селянське шкіряне взуття та верхній хутряний одяг, а 

також про побутування окремих  елементів чоловічого та жіночого одягу в 

Полтавській губернії. В. Бучневич2 розглянув стан розвитку  шевського 

промислу в м. Решетилівка Полтавської губернії, показав його масштаб та 

значення для місцевих мешканців.  

Під час написання дисертаційної роботи нами також використано 

праці І. Курилова, які містять відомості про кустарний шкірообробний 

промисел у м. Ромни Полтавської губернії3 (вироби кожум’як, шевців, 

кушнірів, шаповалів, умови їх життя та праці); автором також розглянуто 

торгівлю шкіряним товаром на Іллінському ярмарку, що проводився у цьому 

ж місті4. У дослідженні Я. Забело5 про ярмарок у м. Лубнах Полтавської 

губернії розглянуто призначений для продажу шкіряний товар, місце його 

виробництва та вартість, участь у торгівлі скупників-євреїв. 

Частково тема шкірообробних промислів знайшла своє висвітлення у 

виданні «Россия. Полное географическое описание нашего отечества»6, у 7 

томі якого розглядаються ремесла та промисли населення Чернігівської та 

Полтавської губерній, зокрема центри шкіряного та шевського  промислів, 

види шкіряної продукції; фрагментарно згадується кожушний промисел. 

                                                 
1 Падалка Л. Что сказало население Полтавской губернии о своём старом быте /                 

Л. Падалка // Труды Полтавской учёной архивной комиссии.  – 1905. – Вып. 2. – С. 1 – 86. 
2 Бучневич В. Местечко Решетиловка, Полтавского уезда / В. Бучневич //  Труды 

Полтавской учёной архивной комиссии. – 1917. – Вып. 15. – С. 5 – 55. 
3 Курилов И. Роменская старина. Исторические, статистические и бытовые записки о 

городе Ромне и его обывателях, от начала города до нашего времени / И. Курилов. – Ромны: 
Типография Б. Ціонсона, 1898. – 345 с. 

4 Курилов И. Воспоминание роменского старожила об Иллинской ярмарке / И. Курилов // 
Киевская старина. – 1893. – № 7. – С. 47 – 65. 

5 Забело Я. Опыт исследования крестьянских ярмарок. Описание Лубенской Покровской 
ярмарки / Я. Забело. – Полтава: Типо-литография И. А. Дохмана, 1892. – 34 с. 

6 Морачевский В. В. Промыслы и занятия населения / В. В. Морачевский // Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских 
людей: в 19-ти т. – СПб.: изд. А. Ф. Девриена, 1903. – Т. 7: Малороссия / [сост. Б. Г. Карпов,         
А. Я. Пора-Леонович, Ф. А. Виноградов и др.]. – 518 с.: ил., карт.  
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До етнографічних досліджень цього періоду  можемо віднести працю 

Б. Познанського1, у якій охарактеризовано різновиди чоловічих хутряних 

головних уборів, шкіряного взуття (постолів, чобіт), зазначено особливості їх 

крою, декорування, регіональні відмінності. 

Встановлення радянської влади характеризується докорінною зміною 

традиційного побуту і життя українців. У 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. 

з'являються економіко-статистичні дослідження, спрямовані на з'ясування 

стану розвитку кустарних промислів та їх значення в системі народного 

господарства у зв’язку з розбудовою соціалістичної економіки. Серед них 

можемо виділити праці О. Рибнікова, який подав узагальнені статистичні 

відомості про кількість кустарів, зайнятих виробленням шкір, овчин, 

шевством та лимарством у Київській, Чернігівській, Полтавській губерніях2, 

проаналізував специфіку шкірообробного, овчинного, шевського промислів, 

статевий склад кустарів, їхні прибутки, зазначив необхідний робочий 

інструментарій, його вартість3. 

Аналіз стану шкіряної фабричної та кустарної промисловості від 

початку ХХ ст. до 20-х років ХХ ст. містить публікація О. Голіцинської4. 

Автор розглядає, зокрема, проблеми нестачі дубильних матеріалів, 

зменшення кількості дрібних та середніх кустарних шкіряних підприємств у 

результаті монополізації шкіряного виробництва державою.  

У збірнику матеріалів за редакцією С. Зарудного5 кустарну 

промисловість розглянуто в системі кустарно-промислової кооперації: 

представлено ряд урядових документів, які регламентували діяльність 

                                                 
1 Познанский Б. Одежда малороссов / Б. Познанский // Труды ХІІ археологического 

съезда в Харькове, 1902. – М.: Товарищество типографии А. Мамонтова, 1905. – Т. ІІІ. – С. 178 – 
210. 

2 Рыбников А. Мелкая промышленность России. Сельские ремесленно-кустарные 
промыслы до войны / А. Рыбников. – М.: Издательство Наркомзема «Новая деревня», 1923. –    
118 с. 

3 Рыбников А. Очерки организации сельского кустарно-ремесленного хозяйства /            
А. Рыбников. – М.: Издание Всекопромсоюза, 1926. – 122 с. 

4 Голицынская Е. Кожевенная промышленность в прошлом и настоящем /                          
Е. Голицынская // Народное хозяйство. – 1921. – № 11 – 12. – С. 106 – 122. 

5 Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація УСРР / [за ред.                     
С. Зарудного]. – Харків: Літературна друкарня книгоспілки, 1927. –  225 с. 
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кустарів, висвітлено питання їх кредитування, створення навчальних 

майстерень. Аналіз нових для кустарів форм організації праці, зокрема деякі 

аспекти діяльності артілей, здійснив В. Фейгін1. Він також розглянув 

тривалість робочого дня кустарів, роль скупників у шкіряному промислі. У 

статтях Г. Поварніна2, Є. Шліфштейна3 висвітлено стан розвитку дрібного 

шкірообробного та шевського промислів Київської, Чернігівської, 

Полтавської губерній, місця найбільшої концентрації кустарів, обсяг 

виробництва, проблеми артільних та кооперативних об’єднань.  

Політика радянської влади щодо кустарного виробництва знайшла 

своє відображення у працях дослідників М. Цвибака4, Л. Картужанського5,            

І. Павлова6, А. Бударєва7, Я. Слоніма8, у яких значна увага приділялася 

пропаганді більшовицької кооперативної політики, питанням державного 

керівництва кустарною промисловістю, професійної освіти кустарів, 

формування фабрично-заводських робітників із середовища кустарів.  

У 20-ті – першій половині 30-х років ХХ ст. спостерігається 

короткочасне піднесення української етнографічної науки. В цей час плідно 

працювали наукові установи Всеукраїнської академії наук, зокрема Музей 

(кабінет) антропології та етнології ім. Ф. Вовка, який, крім антропологічних 

досліджень, займався етнографічним вивченням населення України. 

                                                 
1 Фейгин В. Кустарно-ремесленная промышленность СССР / В. Фейгин. – Москва – 

Ленинград: Московский  рабочий, 1927. – 128 с. 
2 Поварнин Г. Кустарный промысел по выделке кожи / Г. Поварнин // Кустарная 

промышленность СССР: сборник статей и материалов / [под ред. С. Середы]. – Москва: Издание 
Центрального Управления Печати ВСНХ СССР, 1925. – Выпуск 1. – С. 112 – 117. 

3 Шлифштейн Е. Мелкая кожевенная промышленность // Василевский П.,  Шлифштейн Е. 
Очерки кустарной промышленности СССР / [под ред. А. Рыбникова и С. Середы]. – Москва – 
Ленинград: Государственное издательство «Красный пролетарий», 1930. – С. 1 – 56;     
Шлифштейн Е. Мелкая сапожная промышленность. – Там само. –  С. 57 – 123. 

4 Цвибак М. Советский кустарь на пути к социализму / М. Цвибак. – Москва – Ленинград: 
Госиздат, 1927. – 64 с.  

5 Картужанский Л. И. Кустарь и артельщик / Л. И. Картужанский, М. Н. Ямайкер. – Л.: 
Издание «Кооперативного строительства», 1928. – 96 с. 

6 Павлов И. Коллективизация кустарных промыслов / И. Павлов, К. Соколов. – М.: 
Издание Книгосоюза, 1930. – 72 с. 

7 Бударев А. Мелкая промышленность на путях социалистического переустройства /         
А. Бударев. – М.: Советское законодательство, 1931. – 45 с. 

8 Слоним Я. Кустарь до и после Октября / Я. Слоним.  – Москва – Ленинград: Всесоюзное 
кооперативное объединенное издательство, 1932. – 66 с.  
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Результати роботи науковців були опубліковані у збірнику «Матеріали до 

українсько-руської етнології»; важливе значення мають розміщені на його 

сторінках описи весіль з використанням хутряного та шкіряного одягу у 

Київській1, Чернігівській2 та Полтавській3 губерніях. Варто також відзначити 

працю Н. Заглади4, у якій на основі матеріалів експедиційних досліджень 

подано технологію вироблення шкір та овчин, розглянуто одяг зі шкіри та 

хутра, що побутував у селі Старосілля Чернігівської губернії. Ще одним 

вагомим дослідженням є розвідка А. Кримського5, у якій висвітлюється 

шкіряний, шевський та овчинний промисли Звенигородського повіту 

Київської губернії: технологія обробки шкіри та овчини, асортимент 

шевських та кушнірських виробів, особливості декорування кожухів. 

Радянська наука була спрямована переважно на висвітлення 

соціалістичного побуту, а тому тема дослідження кустарних ремесел ставала 

менш актуальною. У 30-х – 50-х роках ХХ ст. ця тематика майже повністю 

зникла з історичної та етнографічної літератури. Серед небагатьох видань, 

присвячених шкіряному виробництву цього періоду, є праця  В. Волкова та 

М. Литкіна6, у якій розглянуто питання створення державних шкіряних 

фабрик та заводів шляхом націоналізації середніх та крупних приватних 

виробництв, проаналізовано темпи розвитку шкіряної промисловості з      

1917 р., висвітлено проблеми вдосконалення технології виробництва, 

створення бази екстрактної сировини, підвищення продуктивності праці 

тощо. 

                                                 
1 Весілля в містечку Дубовій, Уманського повіту, в Київщині // Матеріали до українсько-

руської етнології. – 1919. – Т. ХІХ – ХХ. – С. 51 – 74; Весілля в с. Гордашівці, Уманського повіту в 
Київщині. – Там само. – С. 34 – 51. 

2 Весілля в селі Прохорах, Борзенського повіту, Чернігівської губернії. – Там само. –      
С. 81 – 100. 

3 Весілля з Прилуцького повіту Полтавської губернії. – Там само. – С. 74 – 81. 
4 Заглада Н. Відділ монографічного дослідження села (село Старосілля) / Н. Заглада: 

[провідник по музею антропології та етнології ім. Ф. Вовка]. – К.: Б.в, 1930. – 78 с. 
5 Кримський А. Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного 

та діалектологічного: відтворення з авторського макета 1930 р. / Авт. передмови А. Ю. Чабан. – 
Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП Кандич С. Г., 2009. – XVI + 438 + 10*с.: іл.  

6 Волков В. А. Кожевенная промышленность за годы советской власти / В. А. Волков,        
Н. К. Лыткин. – Л.: Тип. №7 УПП Ленсовнархоза, 1957. – 69 с.   
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 У  середині ХХ ст. дрібне шкіряне виробництво розглядалося в 

контексті дослідження історії економіки та промисловості УРСР та СРСР, 

зокрема науковцями О. Нестеренко1, П. Лященко2. Деякі аспекти розвитку 

шкіряних кустарних промислів на селі висвітлені Б. Винаром3,                       

О. Калиником4.  

Новий етап у дослідженні кустарних промислів був започаткований у 

60-х роках ХХ ст. працею П. Риндзюнського5, в якій здійснено аналіз 

розвитку кустарної промисловості 60-х – 80-х років ХІХ ст., зокрема, 

розглянуто умови розвитку дрібних селянських господарств, їх місце в 

системі народного господарства країни.  Автор також дослідив економічні 

аспекти селянських промислів (сировинну базу, грошовий обіг, 

кредитування), розглянув використання праці найманих робітників у 

кустарній промисловості, торкнувся питання функціонування шкіряного 

кустарного промислу в Чернігівській губернії.  

Важливе значення має історично-економічний нарис О. Моргуна6, 

присвячений розвитку промислової кооперації в Україні. Зокрема, в ньому 

подано характеристику стану та тенденцій кооперативного руху в 

українському селі, розглянуто створення нових для кустарів форм організації 

праці (шевських артілей, майстерень). 

Початок нового етапу етнологічних досліджень у другій половині    

ХХ ст. знаменується виходом у світ унікальної історико-етнографічної 

                                                 
1 Нестеренко О. Розвиток капіталістичної промисловості і формування пролетаріату на 

Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.  / О. Нестеренко. – К.: Держполітвидав УРСР, 1952. –     
180 с.; Нестеренко О. Розвиток промисловості на Україні / О. Нестеренко. – К.: Видавництво АН 
УРСР, 1959. – Ч. І. Ремесло і мануфактура. – 495 с. 

2 Лященко П. И. История народного хозяйства СССР / П. И. Лященко.– М.: 
Госполитиздат, 1947. – Т. І.  – 663 с.; Лященко П. И. История народного хозяйства СССР /            
П. И. Лященко. – М.: Госполитиздат, 1948. – Т. ІІ. – 738 с. 

3 Винар Богдан. Розвиток української легкої промисловості / Богдан Винар. – Денвер: 
Зарево, 1955. – 30 с. 

4 Калиник О. Що несе з собою комунізм? Документи про російсько-комуністичний терор 
в Україні / О. Калиник. – Мюнхен – Торонто: Спілка Визволення України, 1953. – 112 с.  

5 Рындзюнский П. Г. Крестьянская промышленность в пореформенной России (60 – 80 гг. 
XIX в.) / П. Г. Рындзюнский. – М.: Наука, 1966. – 261 с. 

6 Моргун О. Нарис історії промислової кооперації України / О. Моргун. – Мюнхен: 
Друкарня «Logos», 1966. – 270 с.  
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монографії  «Українці»1 з серії «Народи світу», основною метою якої було 

вивчення матеріальної та духовної культури України наприкінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. Колективом вчених зібрано велику кількість польового 

матеріалу, в тому числі фотографій із зразками народного одягу, проте 

видання не дійшло до масового читача, оскільки було заборонене партійною 

владою через невідповідність ідеологічним догмам. 

Серед інших видань варто зазначити етнографічний збірник2, у якому 

автор розділу «Народная одежда русских, украинцев и белоруссов в ХІХ – 

начале ХХ в.» Г. Маслова дає загальну характеристику одягу українців, 

росіян та білорусів, у порівняльному аспекті аналізує чоловічий, жіночий 

хутряний та шкіряний одяг, взуття, шкіряні аксесуари.  

Науковий інтерес для нашого дослідження становлять праці, в яких 

висвітлюються особливості крою та декорування хутряного та шкіряного 

одягу. У виданні «Українське народне мистецтво. Вбрання»3 аналіз  

регіональних особливостей крою, оздоблення чоловічого та жіночого 

хутряного і шкіряного одягу Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст. унаочнено значним ілюстративним матеріалом. У комплекті 

листівок «Український народний костюм»4 представлено ілюстративний 

матеріал із зразками одягу зі шкіри та хутра Київщини, Чернігівщини та 

Полтавщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

У другій половині – наприкінці ХХ ст. етнологами М. Пармоном,      

К. Матейко, Т. Ніколаєвою, Г. Масловою, В. Борисенко було здійснено низку 

ґрунтовних досліджень українського традиційного хутряного одягу, 

шкіряного взуття та аксесуарів. У своїх працях науковці зібрали та 

узагальнили фактичний матеріал та зробили цілісний аналіз характерних 
                                                 

1 Українці: історико-етнографічна монографія. Макет / [відп. ред. К. Г. Гуслистий]. – К.: 
Видавництво АН УРСР, 1959. – 830 с. 

2 Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной материальной 
культуры русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX в. / [отв. ред. С. А. Токарев]. – М.: 
Издательство Академии наук СССР, 1956. – 805 с. 

3 Українське народне мистецтво. Вбрання / [за ред. К. І. Гуслистого] – К.: Державне 
видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 327 с.: іл.  

4 Український народний костюм: комплект листівок з текст. укр., рос. та англ. мовами / 
[упоряд. та авт. тексту Миронов В. В.]. – К.: Мистецтво, 1977. 
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особливостей українського одягу у процесі його розвитку. Зокрема,               

М. Пармон1 звернув увагу на особливості крою та побутування різних видів 

верхнього одягу з нагольної овчини у східних, західних, південних слов’ян та 

їхніх сусідів: естонців, угорців, румунів, молдаван. К. Матейко2 розглядає 

комплекти одягу різних етнографічних регіонів України, досліджує функцію 

одягу з хутра у весільній обрядовості. Г. Маслова3 аналізує український одяг 

у порівнянні з російським та білоруським національним вбранням, 

підкреслюючи його самобутність та оригінальність. Т. Ніколаєва4 подає 

детальний опис окремих елементів народного одягу Київщини, акцентуючи 

увагу на їх локальних особливостях. В. Борисенко5 розглядає використання 

одягу зі шкіри та хутра у весільній обрядовості українців. Низка публікацій 

Г. Горинь6 присвячена дослідженню художньої обробки шкіри та кустарного 

шевства. Про способи художньої обробки виробів зі шкіри та овчини також 

дізнаємося з довідника «Народні художні промисли УРСР»7. 

Значну цінність у контексті нашого дослідження має збірник, який 

вміщує велику кількість фольклорних матеріалів (пісень, примовлянь), що 

ілюструють використання виробів зі шкіри та хутра у весільній обрядовості в 

Київській, Чернігівській, Полтавській губерніях8.  

                                                 
1 Пармон М. В. Народная одежда из овчины у славян и их соседей и возможности 

использования некоторых ее элементов в современной одежде / М. В. Пармон  // Советская 
этнография. – 1971. – №2. – С. 99 – 113. 

2 Матейко К. І. Український народний одяг / К. І. Матейко. – К.: Наук. думка, 1977. – 
223 с. 

3 Маслова Г. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах 
ХІХ – начала ХХ в. / Г. Маслова. – М.: Наука, 1984. – 213 с. 

4 Николаева Т. А. Украинская народная одежда. Среднее Поднепровье /                              
Т. А. Николаева. – К.: Наукова думка, 1987. – 247 с. 

5 Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні: історико-етнографічне 
дослідження / В. К. Борисенко / АН УРСР, Ін.-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії        
ім. М. Т. Рильського. – [відп. ред. М. М. Пазяк]. – К.: Наук. думка, 1988. – 192 с.: іл. 

6 Горинь Г. Традиції та перспективи розвитку художньої обробки шкіри на Україні /         
Г. Горинь // Народні художні промисли України: збірник наукових праць. – К.: Наукова думка, 
1979. – 98 с.; Горинь Г. З історії шевства на Україні / Г. Горинь // Народна творчість та етнографія. 
– 1981. – № 6. – С.54 – 58. 

7 Народні художні промисли УРСР: довідник. – К.: Наукова думка, 1986. – 143 с.  
8 Весілля: у двох книгах / [упоряд. М. М. Шубравська, О. А. Правдюк]. – К.: Наукова 

думка, 1970. – Книга 1. – 455 с. 
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Дослідження 90-х років ХХ ст. характеризуються підвищенням 

інтересу до вивчення української минувшини, зокрема традиційної культури 

українців. У цей час побачила світ низка перевиданих етнографічних праць: у 

дослідженні Д. Зеленіна1 здійснено порівняльний аналіз регіональних 

особливостей найменувань та крою чоловічих хутряних головних уборів, 

шкіряного взуття, верхнього хутряного одягу. У праці Хв. Вовка2 на основі 

порівняльного етнографічного аналізу одягу слов’ян виділено характерні 

особливості українського традиційного вбрання. 

Значний внесок у дослідження шкіряного ремесла українців зробили 

автори етнографічного видання «Українська минувшина»3, а саме у розділі 

«Ремесла та промисли» В. Горленко та О. Боряк подали відомості про 

знаряддя праці шкіряників, описали технологію вироблення шкір та овчин, 

зазначили асортимент виробів шевського ремесла, кожухарства, шапкарства. 

У розділі «Різновиди традиційного одягу» Т. Ніколаєва здійснила аналіз 

основних видів зимового одягу, шкіряних поясів, чоловічих хутряних шапок, 

шкіряного взуття. Шкіряні вироби були тісно пов’язані з різноманітними 

народними знаннями та віруваннями, відомості про які розкриває                   

Г. Скрипник у розділі «Народні знання». Зокрема, автор зазначає, що чоботи, 

підошву у народі рахували парами.   

Досліджувана проблематика певною мірою розкрита у виданні   

«Українці: історико-етнографічна монографія»4, зокрема, автор розділу 

«Ремесла і промисли» В. Горленко описав технологію вироблення шкір та 

овчин, робочий інструмент чинбарів і кушнірів, розглянув особливості 

побутування, крою та оздоблення шкіряних виробів. 

                                                 
1 Зеленин Д. Восточнославянская этнография / Д. Зеленин /  [пер. с нем. К. Д. Цивиной; 

примеч. Т. А. Бернштам и др.]. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. –       
511 c.: ил.  

2 Вовк Хв. Студії з української етнології та антропології / Хв. Вовк. – К.: Мистецтво, 
1995. – 336 с. 

3 Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник. – 2-е вид. /                   
[А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна  та ін]. – К.: Либідь, 1994. – 256 с.: іл.  

4 Українці: історико-етнографічна монографія у двох книгах / [за ред. А. Пономарьова]. – 
Опішне: Українське Народознавство, 1999. – Книга 1. – 528 с.: іл.  
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Серед монографічних видань, присвячених дослідженню одягу зі 

шкіри та хутра, заслуговують уваги праці вчених-етнологів Т. Ніколаєвої1,   

К. Матейко2, які здійснили класифікацію традиційного українського одягу та 

аналіз таких його компонентів, як одяг із хутра, шкіряне взуття, пояси, 

дослідили естетичні й утилітарні функції селянського одягу, вплив 

фабричного виробництва на його трансформацію. У монографії                      

Г. Стельмащук3 розглянуто традиційні чоловічі головні убори з овчини, їх 

функції у народних звичаях та обрядах. О. Косміна4 зробила аналіз 

традиційного жіночого одягу, що побутував на Київщині у ХІХ – на початку 

ХХ ст.  

Історичні дослідження кустарного виробництва початку ХХІ ст. 

представлені науковими розвідками Л. Нізової (у деяких її працях 

зустрічається інший варіант написання прізвища – «Низова»), у яких 

розглянуто питання одержавлення ремісничих підприємств (фрагментарно 

дослідниця згадує дрібні шкіряні виробництва)5, проблеми перетворення 

дрібного кустарно-ремісничого виробництва у радянський період6 та 

культуру повсякдення сільських і міських кустарів7.  

У сучасний період етнологічна складова шкіряного промислу 

досліджена у працях Т. Грудевич8, яка на основі матеріалів фондової колекції 

                                                 
1 Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма / Т. О. Ніколаєва. – К.: Либідь, 1996. – 

173 с. 
2  Матейко К. І. Український народний одяг. Етнографічний словник / К. І. Матейко. – К.: 

Наукова думка, 1996. – 195 с. 
3 Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців / Г. Г. Стельмащук. – К.: Наукова 

думка, 1993. – 237 с. 
4 Косміна О. Ю. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ – поч. 

ХХ ст. / О. Ю. Косміна. – К.: Хрещатик, 1994. – 15 с. 
5 Низова Л. В. Одержавлення кустарно-ремісничої промисловості в УРСР (20-ті – 30-ті 

рр.) / Л. В. Низова. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – 167 с. 
6 Нізова Л. Повсякденне життя кустаря в період його перетворення: малоземельний 

селянин – кустар, ремісник – промисловик – кооператор (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ 
століття) / Л. Нізова // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник 
наукових праць / [відп. ред. С. В. Кульчицький.]. – К.: НАН України. Інститут історії України, 
2007. – Вип. 17. – С. 278 – 306. 

7 Низова Л. Повсякденне життя українських кустарів / Л. Низова // Проблеми історії 
України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць / [відп. ред.                    
С. В. Кульчицький]. – К.: НАН України. Інститут історії України, 2010. – Ч. 1. – С. 81 – 101. 

8 Грудевич Т. В. Знаряддя обробітку шкіри (за матеріалами фондової колекції Музею 
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини) / Т. В. Грудевич // Український 
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Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 

розглянула знаряддя праці кустарів-шкіряників. Особливості функціонування 

шевського та чинбарського промислів на Чернігівщині, асортимент шевських 

виробів, умови праці кустарів, їхнє економічне становище та соціальний 

статус висвітлено у публікаціях Л. Костенко1. Цінним для вивчення шкіряних 

промислів є представлений дослідницею польовий матеріал – записи зі слів 

очевидців (кустарів-шкіряників, шевців, їхніх родичів, односельчан) про 

функціонування чинбарського та шевського промислів, асортимент виробів, а 

також звичаї та традиції кустарів Чернігівщини. Вагомий внесок у розробку 

досліджуваної проблематики зроблено М. Масловим2, який розкрив основні 

етапи розвитку кустарної шкіряно-взуттєвої промисловості України у другій 

половині ХІХ – першій третині ХХ ст., здійснив аналіз основних 

технологічних процесів, робочого інструментарію кустарів, розглянув 

основні види шкіряного взуття, охарактеризував їх художньо-естетичні 

особливості. 

Значне місце у вивченні проблеми посідають дисертаційні  та 

монографічні дослідження. Так, О. Лукашевич3 аналізує побут і дозвілля 

різних верств сільського населення в період непу. Автор констатує важливе 

значення шкіряного кустарного промислу у забезпеченні сільського 

населення своєю продукцією. У своїх працях О. Стасюк4 розглянула 

становище сільських кустарів у роки колективізації та Голодомору 1932 – 
                                                                                                                                                             
технічний музей: історія, досвід, перспективи: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної 
конференції, 16 – 19 травня 2007 р. – Коростень, 2007. – С. 172 – 176.  

1 Костенко Л. Шевський кустарний промисел на Лівобережному Поліссі (друга половина 
ХІХ – 60-ті роки ХХ століття) / Л. Костенко // Сіверянський літопис. – 2001. – №1. – С. 20 – 31; 
Костенко Л. Кожум'яцьке і шевське ремесло у містечку Седневі на Чернігівщині / Л. Костенко // 
Сiверянський лiтопис. – 2007. – № 4. – С. 77 – 83.  

2 Маслов М. П. Кустарна шкіряно-взуттєва промисловість України у другій половині ХІХ 
– першій третині ХХ сторіччя / М. П. Маслов // Збірник наукових праць Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – (Серія «Історія та географія»). 
– 2013. – Вип. 48. – С. 48 – 53. 

3 Лукашевич О. М. Побут та дозвілля сільського населення України (1920 – 1930 р.): 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 “історія України” / Олексій 
Михайлович Лукашевич. – К., 2006. – 19 с. 

4 Стасюк О. Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х – на початку 30-х 
років ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.05 “етнологія”/ 
Стасюк Олеся Олександрівна. – К., 2007. – 20 с.; Стасюк О. Геноцид українців: деформація 
народної культури / О. Стасюк. – К.: ВД «Стилос», 2008. – 224 с. 
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1933 рр., особливості їх роботи у новостворених кооперативах та артілях, 

визначила фактори, що спричинили штучний занепад ремесел та промислів. 

У дослідженнях В. Юрченко1 показано вплив ярмарків на розвиток різних 

галузей ремісничого виробництва, серед яких важливе місце займали шкіряні 

ремесла та промисли, розглянуто звичаї купівлі-продажу ремісничих 

шкіряних товарів. 

Сучасний етап знаменується появою великої кількості досліджень з 

історії українського одягу та його еволюції від найдавніших часів до 

сьогодення. У своїх працях етнологи Г. Стельмащук та М. Білан2,                  

Н. Камінська та С. Нікуленко3, В. Борисенко4, Т. Ніколаєва5, О. Косміна6 

акцентують увагу на регіональних особливостях типів та крою, техніки 

декорування, побутування в повсякденному житті та використання шкіряних 

і хутряних виробів у народній обрядовості.  

Заслуговують на увагу також колективні праці: автори монографії 

«Український modus vestiendi – спосіб зодягання»7 досліджують  український 

народний одяг зі шкіри та хутра крізь призму етичних та естетичних 

народних традицій. У третьому томі видання «Історія декоративного 

мистецтва України»8 автор розділу «Вбрання» Г. Стельмащук розглянула  

                                                 
1 Юрченко В. Ярмарок в системі традиційної культури українців  (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.05 
“етнологія”/ Юрченко Віталіна Олександрівна. – К., 2009. – 19 с.; Юрченко В. О. Ярмарок в 
системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія /       
В. О. Юрченко. – К.: «Талком», 2014. – 268 с. 

2 Білан М. С. Український стрій / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. – Л.: Фенікс, 2000. –     
326 с. 

3 Камінська Н. М. Костюм в Україні від епохи Київської Русі до ХХІ століття /                  
Н. М. Камінська, С. І. Нікуленко. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – 208 с. 

4 Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової 
культури українців: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Борисенко. – К.: Унісерв, 2000. – 
191 с.: іл. 

5 Ніколаєва Т. Український костюм: надія на ренесанс / Т. Ніколаєва. – К.: Дніпро, 2005. – 
320 с.: іл. 

6 Косміна О.  Традиційне вбрання українців  / О. Косміна. – К.: Балтія-Друк, 2008. – Т. 1: 
Лісостеп; Степ. – 160 с.: іл. 

7 Український modus vestiendi – спосіб зодягання: монографія / Піскун В. М.,  Ціпко А. А., 
Шептицька Т. Л., [та ін.] / [за ред. М. І. Обушного]. –  Київ: Київ. нац. ун-т    ім. Тараса  Шевченка, 
2008. – 271 с. 

8 Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН 
України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2009. – Т.3. –  506 c.: іл. 
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чоловічий і жіночий хутряний та шкіряний одяг, що побутував на території 

Середньої Наддніпрянщини  в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.  

Проблема дослідження шкіряних промислів та виробів зі шкіри в 

обрядовій культурі українців знайшла своє відображення у 

фундаментальному виданні «Історія української культури»1, у 4 томі якого 

розглянуто види ремесел та промислів, пов’язаних з вичиненням шкур та 

пошиттям із них одягу і взуття, висвітлено асортимент шевських виробів, 

особливості декорування взуття, кожухів (В. Горленко), проаналізовано 

вплив мануфактурних товарів на побутування традиційного народного одягу 

(Г. Стельмащук), використання виробів зі шкіри та хутра як атрибутів 

хрестильних, весільних, поховальних обрядів (Н. Гаврилюк, В. Борисенко).    

Узагальнення історіографічного доробку показало, що у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. дослідження промислу здійснювалися 

шляхом збирання статистичних, економічних та етнографічних матеріалів. 

Перші праці з дослідження кустарних промислів мали описовий характер, 

були переважно публіцистичного змісту і друкувалися у періодичних 

виданнях. Систематизовані дослідження кустарної промисловості проводили 

наукові товариства, статистичні комітети, губернські наукові архівні комісії, 

які публікували результати своїх досліджень у спеціалізованих виданнях, та 

окремі дослідники. У зазначений період  було створено фактологічний базис 

та окреслено основні напрямки вивчення питання розвитку шкіряного 

промислу. 

За радянських часів дослідження кустарних промислів на державному 

рівні не проводилися. Наукові видання середини ХХ ст. розглядають 

шкірообробні ремесла у ході комплексного дослідження історії розвитку 

шкіряної промисловості України. 

Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. відзначаються появою значної 

кількості етнографічних та мистецтвознавчих досліджень виробів зі шкіри та 

                                                 
1 Історія української культури: у 5 томах. Т. 4. Книга 1. Українська культура ХІХ ст. 

[голова ред. колегії тому Скрипник Г. А.]. – К.: Наукова думка, 2008. – 1007 с. 
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хутра як компонентів народного одягу. Цінність таких досліджень для 

дисертаційної роботи полягає у  відтворенні  локального одягу із зазначенням 

тих форм, що побутували раніше чи побутують на момент опитування, 

простеженні впливу міської моди та фабричних матеріалів на трансформацію 

форм кустарного одягу та взуття.  

Аналіз доробку попередників засвідчує, що в ньому розглянуто окремі 

аспекти функціонування шкіряних промислів, які стосуються завдань нашого 

дослідження. Єдиним на сьогодні ґрунтовним дослідженням кустарної 

обробки шкіри є монографія Г. Горинь1, у якій висвітлено основні види 

шкіряних промислів, проаналізовано знаряддя праці шкіряників, 

технологічний процес вироблення шкір, розглянуто вироби зі шкіри, їх 

функціональне призначення та художні особливості. Проте територіально ця  

праця охоплює лише західні області України. Можемо стверджувати, що 

вивчення кустарного шкіряного промислу українців Середньої 

Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. не було представлене 

у вигляді монографічних або дисертаційних досліджень, а лише у вигляді 

окремих публікацій. Отже, виникає необхідність комплексного вивчення 

шкіряного кустарного промислу українців Середньої Наддніпрянщини як 

важливої складової історії та культурно-історичних традицій українського 

народу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Горинь Г. Шкіряні промисли західних областей України (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.) / Г. Горинь. – К.: Наукова думка, 1986. – 92 с. 
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1. 2. Джерельна база дослідження  

Вивчення питання розвитку кустарного шкіряного промислу українців 

Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. має в своїй 

основі відповідну джерельну базу, яку складають архівні, друковані джерела, 

експонати музейних колекцій, матеріали польових досліджень.  

Важливу групу джерел становлять архівні матеріали, які вводяться 

нами до наукового обігу вперше. Під час написання дисертаційного 

дослідження було опрацьовано матеріали фондів Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України, Центрального 

державного історичного архіву України, м. Київ, Архівних наукових фондів 

рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України. 

Чималий масив інформації міститься в архівних фондах Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України: Ф.1 

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Рад Робітничих, 

Селянських і Червоноармійських Депутатів, м. Харків (1917 – 2002); Ф. 2 

Рада Народних Комісарів УРСР (1918 – 1999);  Ф. 27 Міністерство сільського 

господарства УРСР, м. Київ. (1917 – 1991),  Державна планова комісія при 

Раді Народних Комісарів Української РСР (1921 – 1999); Ф. 340 Народний 

комісаріат продовольства УРСР (Наркомпрод УРСР), м. Харків (1919 – 1924); 

Ф. 3040 Українська економічна рада при Раді Народних Комісарів УРСР 

(1921 – 1931). Матеріали цих фондів використані нами для висвітлення 

питань про роль державних документів, які регламентували діяльність 

промислу, зокрема, встановлення державної монополії на шкіряні товари1 та 

обов’язкову реєстрацію кустарів у місцевих органах влади2, про стан 

розвитку шкіряної кустарної промисловості в 20-х – 30-х роках ХХ ст.3, для 

                                                 
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 

ЦДАВО України), ф. 340, оп. 1, спр. 3572, арк. 2, 3, 11.   
2 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 2, спр. 14, арк. 71, 73. 
3 ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, спр. 2398, 321 арк.  
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наведення статистичних відомостей про кількість кустарів-шкіряників та їх 

кооперативних об’єднань1. 

Архівні фонди Центрального державного історичного архіву України, 

м. Київ містять незначні відомості, що стосуються тематики нашого 

дослідження. У фондах Ф. 442 Канцелярия Киевского, подольского и 

волынского генерал-губернатора, Ф. 574 Старший фабричный инспектор 

Киевской губернии,  Ф. 575 Канцелярия окружного фабричного инспектора 

нами віднайдено матеріали про документи, що регулювали функціонування 

дрібного шкірообробного виробництва наприкінці ХІХ ст.2, описи шевських 

майстерень3,  умови життя і праці учнів у шевському промислі4. 

Вивчення комплексу матеріалів, основу яких складають Архівні 

наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ НАН України, зокрема, Ф. 1 

(дод.) Етнографічна комісія ВУАН (1920 – 1933), допомогло нам висвітлити 

питання використання виробів зі шкіри та хутра у весільних та хрестильних 

обрядах населення Київської, Чернігівської губерній у досліджуваний 

період5.  

Узагальнивши матеріал,  віднайдений у досліджених архівних фондах, 

можемо дійти висновку, що він містить переважно економіко-статистичні 

відомості про шкіряний кустарний промисел періоду кінця ХІХ – 20-х – 30-х 

років ХХ ст.; їх використання дає змогу простежити зміни у розвитку 

промислу у нових політичних та економічних умовах. 

Окрему групу джерел склали законодавчі документи, що 

регламентували діяльність кустарної промисловості: закони, опубліковані в 

                                                 
1 ЦДАВО України, ф. 337, оп. 1. Т. 2, спр. 2397, арк. 22 – 156. 
2 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК України),        

ф. 574, оп. 1, спр. 4, арк. 89. 
3 ЦДІАК України, ф. 575, оп. 1, спр. 6, арк. 15 – 23. 
4 ЦДІАК України, ф. 575, оп. 1, спр. 5, арк. 86. 
5Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України (далі – 
АНФРФ ІМФЕ НАН України), ф. 1 ( дод),  од. зб. 578, 62 арк; Там само, ф. 1 ( дод.), од. зб. 249, 46 
арк.; Там само, ф. 1 ( дод.), од. зб. 358, 13 арк.    
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«Полном собрании законов Российской империи»1; видані в СРСР 

постанови2, резолюції3, декрети4, матеріали пленумів5, нарад6. 

Важливими для осмислення масштабів розвитку шкіряних ремесел та 

їх значення для господарської діяльності є використані нами матеріали 

Першого Всеросійського перепису населення, проведного у 1897 р. 

Матеріали перепису Полтавської, Київської, Чернігівської губерній були 

видані окремими томами7. У них подані відомості про кустарні шкіряні 

промисли (вироблення шкір, овчин, шевство, лимарство) по повітах губерній, 

кількість задіяних у них кустарів та членів їхніх сімей. Наступний перепис 

населення проводився у 1926 р. радянськими статистичними установами; за 

його результатами можемо прослідкувати кількість кустарів, зайнятих у 

шкіряному, шевському, кушнірському та шорному промислах Київської, 

Білоцерківської, Уманської округ Київської губернії, Кременчуцької, 

Лубенської, Полтавської, Роменської, Прилуцької округ Полтавської 

губернії, Ніжинської округи Чернігівської губернії8.  

                                                 
1 О порядке заведования кустарными промыслами // Полное собрание законов 

Российской империи. – СПб.: Государственная типография, 1888. –  Собрание 3. – Т. 8. – № 5080. 
– С. 108; Об организации управления делами кустарной промышленности // Полное собрание 
законов Российской империи. – СПб.: Государственная типография, 1894. – Собрание 3. – Т. 11. – 
№  7696. – С. 254. 

2 Постанова АФК при РНК УСРР «Про заходи щодо розвитку кустарно-промислової 
кооперації», затверджена УЕН 16.11. 1925 // Кустарна промисловість та кустарно-промислова 
кооперація УСРР / [за ред. С. Зарудного]. – Харків: Літературна друкарня книгоспілки, 1927. –      
С. 218 – 221. 

3 Резолюція XIV Конференції ВКП (б) «Про промислову кооперацію». –  Там само. –      
С. 203 – 209. 

4 Декрет СНК «О руководящих указаниях органам власти в отношении мелкой и 
кустарной промышленности и кустарной сельскохозяйственной кооперациии» // Собрание 
узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1921 г. – М.: Управление 
делами Совнаркома СССР,   1944. – Бюллетень № 47. – С. 463 – 464. 

5 Кустарная промышленность и промысловая кооперация // Материалы ІІІ Пленума 
ВСНХ РСФСР (27 февраля – 1 марта 1928). – Москва: Изд. ВСНХ РСФСР и Всекопромсоюза, 
1928. – 136 с. 

6 Овчинно-шубный промысел в промкооперации // Материалы 2-го Всероссийского 
совещания по овчинно-шубному промыслу (6 – 9 мая 1930 года). – М.: РИО Всекопромсоюза, 
1930. – 95 с. 

7 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Киевская губерния / 
[под ред. Н. А. Тройницкого]. – СПб.: Издание Центрального статистического комитета 
Министерства внутренних дел, 1904. – Т. 16. – 287 с.; Там само. – Полтавская  губерния. – 1904. –  
Т. 33. – 315 с.; Там само.  – Черниговская губерния. – 1905. – Т. 48. – 341 с. 

8 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. ХХІХ. УРСР. Правобережный подрайон. 
Левобережный подрайон. Отдел ІІ. Занятия. – М.: Издание ЦСУ СССР, 1930. – 521 с. 
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Проведений у 1925 р. перепис дрібної кустарно-ремісничої 

промисловості містить дані про кількість державних, кооперативних та 

приватних закладів шкіряної та хутряної промисловості України, що 

допомагає нам осягнути масштаб та значимість дрібного шкіряного 

виробництва у досліджуваний період, проте у ньому відсутні такі дані по 

окремих округах Київської, Чернігівської та Полтавської губерній1. 

Фрагментарні відомості про кустарну обробку шкіри в окремих 

регіонах Cередньої Наддніпрянщини можемо знайти у матеріалах окружних 

планових комісій, створених на основі збору статистичного матеріалу2. 

До джерел дослідження належать також збірники, пам’ятні книги та 

календарі, що видавалися губернськими земськими управліннями: «Сборник 

статистических сведений о Киевской губернии»3, «Памятная книга Киевской 

губернии»4, «Полтавский земский календарь»5. З матеріалів цих видань нами 

почерпнуто економіко-статистичну інформацію про центри кустарних та 

фабричних шкірообробних виробництв, кількість кустарів та фабричних 

робітників, їхній річний прибуток.  

Великий масив джерельного матеріалу міститься у періодичних 

виданнях досліджуваного періоду. Етнографічна програма, розроблена 

Етнографічним відділенням ІРГТ та розіслана в усі куточки держави у      

1847 р., спонукала сільських мешканців, поміщиків та представників 

сільської інтелігенції описувати народне життя та збирати етнографічний 

матеріал, який друкувався переважно в  офіційних місцевих газетах, що 

виходили в усіх губернських центрах під назвою «Губернские ведомости». 

Перші спроби етнографічного аналізу селянських промислів були зроблені у 

50-х роках ХІХ ст. у формі уривчастих заміток та невеликих статей, за 
                                                 

1 Мелкая и кустарно-ремесленная промышленность СССР в 1925 г. – М.: Издание ЦСУ 
СССР, 1926. – 398 с. 

2 Економічний нарис Черкащини. Матеріали окружної планової комісії. – К.: Радянська 
думка, 1926. – 342 с.  

3 Сборник статистических сведений о Киевской губернии за 1859 год. – Киев: 
Типография губернского управления, 1861. – 281 с.  

4 Памятная книга Киевской губернии. – Киев: Губернская типография, 1857. –  385 с.  
5 Полтавский земский календарь на 1910 год. – Полтава: Электрическая типо-литография 

«Дохман», 1909. – 156 с. 
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змістом далеких від ґрунтовних наукових досліджень. До таких публікацій 

належать: нарис «Историческое развитие технической и мануфактурной 

промышленности Черниговской губернии и современное ее состояние»1, у 

якому згадуються центри кустарної шкірообробки, види шкір, що 

вироблялися у Чернігівській губернії; етнографічні замітки «Жилище и 

одежда киевских крестьян»2, «Село Ходосовка»3 з описами чоловічого й 

жіночого одягу та взуття, що побутували у Київській губернії. 

Цінні етнографічні дослідження друкувалися у журналах 

«Этнографический сборник», «Вестник ИРГО». Зокрема, А. Іваниця4 

розглядає комплекти традиційного чоловічого і жіночого літнього та 

зимового одягу українців, аналізує відмінності крою та оздоблення 

чоловічого і жіночого верхнього зимового одягу, взуття. У статті                    

А. Афанасьєва-Чужбинського5 подано короткі описові відомості про основні 

елементи селянського одягу, розглянуто види поширеного чоловічого та 

жіночого взуття. 

Джерельну базу дослідження становлять також публікації, 

надруковані в історико-етнографічних часописах «Киевская старина», 

«Живая старина». Так, у статті І. Савченкова6 простежено еволюцію 

шкіряного та хутряного одягу та взуття селян із села Соловіївки Київської 

губернії до 90-х років ХІХ ст. Праці М. Степового7 розкривають асортимент 

виробів зі шкіри та хутра, що побутували в сільській місцевості Ніжинського 
                                                 

 1 Историческое развитие технической и мануфактурной промышленности Черниговской 
губернии и современное ее состояние // Черниговские губернские ведомости. – 1852. – № 15. – 
Часть неофициальная. – С. 145 – 146; Историческое развитие технической мануфактурной 
промышленности Черниговской губернии и современное ее состояние // Черниговские губернские 
ведомости. – 1852. – № 18. – Часть неофициальная. – С. 186 – 197.  

2 Жилище и одежда Киевских крестьян // Киевские губернские ведомости. – 1855. –         
№ 21. – С. 142 – 143. 

3 Село Ходосовка // Киевские губернские ведомости. – 1855. – № 17. – С. 109 – 113.  
4 Иваница А. Домашний быт малоросса, Полтавской губернии Хорольского уезда /            

А. Иваница // Этнографический сборник, издаваемый ИРГО. – 1853. – Вып. 1. – С. 337 – 371. 
5 Афанасьев-Чужбинский А. С. Быт малорусского крестьянина / А. С. Афанасьев-

Чужбинский // Вестник ИРГО. – 1855. – Т.І . – С. 129 – 155. 
6 Савченков И. Старое и новое в народном убранстве и одежде / И. Савченков // Живая 

старина. – 1890. – Вып. 1. –  С. 103 – 114. 
7 Степовой Н. Малорусская народная одежда. Нежинский уезд / Н. Степовой  // Киевская 

старина. – 1893. – № 5. – С. 272 – 284; Степовой Н. Малорусская народная одежда. Козелецкий 
уезд  / Н. Степовой // Киевская старина. – 1893. – № 12. – С. 444 – 450. 
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та Козелецького повітів Чернігівської губернії автором здійснено детальний 

аналіз крою та оздоблення кожухів і кожушанок, чоловічого та жіночого 

шкіряного взуття, хутряних шапок. Із статей В. Милорадовича1 дізнаємося 

про верхній зимовий одяг, взуття, головні убори селян Лубенського повіту 

Полтавської губернії. Дослідник розкриває особливості побутування одно- та 

двоколірних жіночих чобіт, простих чоловічих чобіт, декорування кожухів. 

Окрему групу джерел становлять видання, у яких опубліковані архівні 

документи та матеріали 20-х – 30-х років ХХ ст. Вони містять  зведення 

репресивно-каральних органів (НКВС, ГПУ тощо) та повідомлення місцевих 

органів влади щодо ходу проведення розкуркулення та колективізації2, а 

також пов’язані з цим настрої місцевого населення3. У цих працях 

представлено велику кількість фактичного матеріалу, який дав нам 

можливість осягнути масштаби таких соціальних потрясінь, як голод 1921 – 

1922 рр., розкуркулення, колективізація, Голодомор 1932 – 1933 рр. на 

території України та з’ясувати їх вплив на культуру повсякдення різних 

верств населення, в тому числі ремісників. 

До дослідження нами залучено також аудіальні джерела – електронні 

версії інтерв’ю, записані в рамках проекту усної історії "Трансформація 

громадянського суспільства: Усна історія української селянської культури 

1920 – 30 рр.” (Вільям Нолл, 1992 – 1999)4, а також розміщені у мережі 

                                                 
1 Милорадович В. Житье-бытье Лубенского крестьянина / В. Милорадович // Киевская 

старина. – 1902. –  №. 10. – С. 62 – 91.;  Милорадович В. Средняя Лубенщина /   В. Милорадович // 
Киевская старина. – 1903. – № 10. – С. 1 – 36. 

2 Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 1918 – 1939. Документы и 
материалы: в 4-х т. / [под ред.   А Береловича, В. Данилова]. – М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2000. –  Т. 2: 1923 – 1929. – 1168 с.; 2003. – Т. 3: 1930 – 1934 гг. –     
Кн. 1: 1930. – 1931 гг. – 864 с.; 2005. – Т. 3: 1930 – 1934 гг. – Кн. 2: 1932 – 1934 гг. – 840 с.; 
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927 – 1939. Документы и 
материалы: в 5-ти т. – Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999. –  Т. 1: 
Май 1927 – ноябрь 1929. – 880 с. 

3 Настрої та поведінка населення Чернігівщини в умовах сталінської революції «згори». 
1928 – 1938: збірник документів та матеріалів / [авт. вступ. ст. та упоряд.: О. Коваленко,                
Р. Подкур, В. Васильєв, О. Лисенко]. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2012. – 464 с. 

4 Записано Галиною Корнієнко від Галини Замогильної, 1915 р. н., с. Котляревське 
Полтавської області [Звукозапис: електронний ресурс]: Проект усної історії "Трансформація 
громадянського суспільства: Усна історія української селянської культури 1920 – 30 рр.” / Вільям 
Нолл, 1992 – 1999 /. – Архів усної історії, Центр дослідження української спадщини, Коледж св. 
Томаса Мора, Саскачеванський університет. – Режим доступу: 
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інтернет записи свідчень очевидців Голодомору 1932 – 1933 рр.1 Ці матеріали 

використані нами для висвітлення побуту сільських родин у 20-х – 30-х роках 

ХХ ст., заробітки кустарів та способи виживання селян у голодні роки. 

При написанні роботи нами використано лінгвістичний (а саме 

антропонімічний) матеріал, що дало можливість прослідкувати різні способи 

творення такої лексико-семантичної групи, як прізвища людей, на основі їх 

професійних занять.  

Важливе значення для дисертаційного дослідження мають фольклорні 

джерела. Зокрема, це прислів’я та приказки, представлені у працях                 

В. Адріянової-Перетц2, А. Малинки3. Особливої уваги заслуговує видання 

«Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский 

край», Т. І (Випуск 2)4 якого містить прислів’я та приказки про шевців, 

повір’я, пов’язані з носінням шапок та чобіт; у Т. ІІ5 можемо знайти казки 

«Кирило кужемяка», «Швець-богатир»; у  Т. V6 – жартівливі пісні про шевця. 

Різножанрові народні твори про шевські та кушнірські вироби знаходимо 

знайти також у Випуску І збірника «Этнографические материалы, собранные 

в Черниговской и соседних с ней губерниях»7. Велика кількість прислів’їв та 

приказок, що стосуються виробів зі шкіри та хутра, міститься у збірниках, 

                                                                                                                                                             
http://drc.usask.ca/projects/pcuh/transformation/ukr/interview.php?id=30; Записано Галиною 
Корнієнко від Антоніни Галущенко, 1918 р. н., с. Бориси Полтавської області [Звукозапис: 
електронний ресурс]. – Там само. – Режим доступу: 
http://drc.usask.ca/projects/pcuh/transformation/ukr/interview.php?id=28 

1 Свідчення Бондаренко А. В., 1914 р.н., с. Кропивне Чернігівської області [Електронний 
ресурс]: Чернігівська обласна державна адміністрація. – Режим доступу: 
http://cg.gov.ua/index.php?id=3337&tp=0;  Свідчення Поповиченко О. І., 1921 р.н.,  с. Терешиха 
Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Там само; Свідчення Городненко П. Г., 1926 р.н.,    
с. Обманів Чернігівської області [Електронний ресурс]. – Там само.  

2 Адріяновa-Перетц B. Полтавські прислів’я 1850-х років / В. Адріянова-Перетц // 
Етнографічний вісник. – 1926. – Кн. 3. – С. 148 – 153.  

3 Малинка А. Н. Сборник материалов по малорусскому фольклору / А. Н. Малинка. – 
Чернигов: Типография губернского земства, 1902. – 388 с. 

4 Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, 
снаряженной Императорским Русским Географическим Обществом. Материалы и исследования, 
собранные П. П. Чубинским. – СПб., 1877. – Т. I. – Выпуск 2. – 459 с. 

5 Там само. – Т. ІІ.  – 1878. – 688 с. 
6 Там само. – Т. V. – 1874. – 1209 с. 
7 Гринченко Б. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней 

губерниях / Б. Гринченко. – Чернигов: Типография губернского земства, 1895. – Т. І. – 308 с.  

http://drc.usask.ca/projects/pcuh/transformation/ukr/interview.php?id=30
http://drc.usask.ca/projects/pcuh/transformation/ukr/interview.php?id=28
http://cg.gov.ua/index.php?id=3337&tp=0
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укладених С. Плав’юком1, О. Воропаєм2, М. Пазяком3, а також у окремих 

виданнях4.  

Вагому частину джерельної бази становлять матеріали з фондів та 

експозицій різних музеїв України. Загалом під час фотофіксації шкіряних та 

хутряних виробів ми зіткнулися з тим, що вони представлені у музеях 

досліджуваного регіону у дуже невеликій кількості та обмеженому 

асортименті, а в деяких регіональних музеях (наприклад Полтавському 

краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського, Ніжинському краєзнавчому 

музеї імені Івана Спаського) відсутні зовсім. Іншою проблемою став 

обмежний доступ до цих виробів у зв’язку з їх незадовільним станом. Попри 

це нами віднайдено та зафіксовано шляхом фотозйомки вироби шкіряних 

ремесел (42 світлини), які дають можливість унаочнити зазначену у 

дисертації інформацію про особливості їх побутування, крою та оздоблення, 

а також чинбарський та шевський інструментарій (28 світлин). 

Значна кількість виробів зі шкіри та хутра (чоботи, черевики, кожухи, 

смушеві шапки) Чернігівщини, Полтавщини, Київщини міститься у фондах 

та експозиціях Національного центру народної культури «Музей Івана 

Гончара». Особливо цінним є один з експонатів музею – білий весільний 

жіночий кожух з Полтавщини, оздоблений вишивкою та аплікацією. Варто 

зазначити, що лише у цьому музеї нам вдалося віднайти чоловічі смушеві 

шапки та дитячі чобітки й черевики.  

У музейному комплексі «Двір чинбаря» Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» представлені чани для зоління  і 

дублення, барабан для обробки каракулевих шкірок, кобилиця для зняття 

                                                 
1 Плав’юк С. Українські приповідки / С. Плав’юк. – Едмонтон: Катедра української 

культури та етнографії ім. Гуцуляків, Альбертський університет, 1996. – Том ІІ. – 297 с.  
2 Воропай Олекса. Українські народні приповідки / Олекса Воропай. – Лондон: друковано 

накладом Книгарні Союзу Українців у В. Британії, 1952. – 64 с. 
3 Прислів’я та приказки: Природа. Господарська діяльність   людини / [упоряд.                

М. М. Пазяк; відп. ред. С. В. Мишанич] / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії ім. М. Т. Рильського. – К.: Наукова думка, 1989. – 480 с. 

4 Приказки й пословиці. Випуск І. – Київ – Львів: Б. в., 1923. – 40 с.; Приказки й 
пословиці. Випуск ІІ. – Київ – Львів: Б. в., 1923. – 35 с.  
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міздрі, лекала та колодки для пошиття шапок, а також різноманітні 

чинбарські та шевські інструменти з Черкащини, Київщини. 

У фондах Національного музею українського народного 

декоративного мистецтва зберігаються кожухи, чоботи, що побутували на 

Черкащині, Полтавщині, Київщині. Жіночі черевики з Київщини та 

Чернігівщини нами віднайдено у фондах Національного історичного музею 

України.  

Поодинокі, але не менш важливі для дослідження експонати містяться 

у фольклорно-етнографічній навчально-методичній лабораторії історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(дитячі шкіряні постоли з Київщини та колодки для пошиття взуття з 

Полтавщини), Васильківському історико-краєзнавчому музеї (шкіряні 

постоли). При написанні дисертації також використані матеріали сайту 

мережевої ©Етнографічної колекції «Кровець»: чоловічі та жіночі чоботи, 

черевики з Черкащини та Полтавщини. 

До написання дисертаційної роботи нами було залучено польові 

дослідження, проведені автором у 2013 – 2015 рр. шляхом опитування 

мешканців с. Данини Чернігівської області, смт Глевахи та м. Василькова 

Київської області. На сьогоднішній день у зазначених місцевостях не 

залишилося самих майстрів, які б могли розкрити особливості їх ремесла, 

тому певні відомості з досліджуваної проблематики нам вдалося отримати 

від їхніх родичів – дітей та онуків. Мешканець м. Василькова Київської 

області Савченко Аркадій Степанович повідомив про заняття шкіряним 

промислом у м. Василькові у повоєнні роки, зазначив особливості 

побутування чоловічих та жіночих чобіт, кожухів1. Інший мешканець цього 

міста Лущик Віктор Анатолійович розповів про нелегальне заняття 

кустарним чинбарством та шевством у повоєнні роки, типи та форми 

                                                 
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України,  ф. 14 – 3, од. зб. 1441. Семенова О. В. Матеріали 

дослідження шкіряних промислів на території Середньої Наддніпрянщини в смт Глеваха 
Васильківського району, м. Василькові Київської області та с. Данина Ніжинського району 
Чернігівської області. 2013 – 2015 рр., арк. 6. 
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кустарного взуття1. Васильківець Слончак Микола Олександрович  

повідомив про технологію кустарної обробки шкіри, інструменти кустарів2.  

Важливу інформацію про кустарну обробку шкіри надав мешканець 

смт Глевахи Васильківського району Київської області Йовенко Володимир 

Григорович, зокрема, він висвітлив умови праці кустарів, збут продукції3. 

Мешканка с. Данина Ніжинського району Чернігівської області Подолянко 

Катерина Леонтіївна, зазначила асортимент кустарних виробів зі шкіри та 

хутра, особливості їх крою та декорування. Також респондентка розповіла 

про обряд пришивання квітки до шапки молодого, який проводився у селі4.  Її 

чоловік, Подолянко Микола Олексійович, повідомив про побутування 

простих чобіт (витяжок) та хромових чобіт більш м’якої вичинки5. Зі слів 

данинчанки Литвин Катерини Павлівни дізнаємося про створення сезонних 

шевських артілей та орендування ними приміщень для пошиття взуття на 

замовлення односельчан; респондентка також висвітлила асортимент 

шевських виробів6.   

За матеріалами польових досліджень нам вдалося розкрити 

функціонування шкіряного кустарного промислу на Васильківщині у 

нелегальних умовах, охарактеризувати асортимент виробів зі шкіри та хутра 

на Чернігівщині та Київщині, висвітлити умови життя та праці кустарів-

шкіряників зазначених регіонів.  

Аналіз джерельної бази засвідчив, що для висвітлення досліджуваної 

проблематики було залучено широкий комплекс джерел: польові 

етнографічні джерела, різні види письмових джерел, зокрема законодавчі, 

статистичні джерела (матеріали демографічної та галузевої статистики, 

документація урядових обстежень досліджуваного регіону), архівні джерела, 

матеріали періодичної преси; аудіовізуальні джерела (фото- та 

                                                 
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України,  ф. 14 – 3, од. зб. 1441. – Арк. 2, 3. 
2 Там само. – Арк. 8. 
3 Там само. – Арк. 9, 10.  
4 Там само. – Арк. 12, 13. 
5 Там само. – Арк. 14. 
6 Там само. – Арк. 11. 
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аудіодокументи – електронні версії інтерв’ю, експонати музейних колекцій), 

а також лінгвістичні та фольклорні джерела. Найбільший масив інформації 

нами почерпнуто з архівних, статистичних джерел, матеріалів періодичної 

преси.  

Отже, джерельна база дослідження містить вагомий пласт інформації, 

достатній для того, щоб простежити процес розвитку шкіряного кустарного 

промислу українців Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій 

половині ХХ ст., з’ясувати динаміку змін, причини його поступового 

занепаду.  
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1.3. Методологічні основи дослідження 

Для комплексного дослідження розвитку шкіряного кустарного 

промислу українців Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій 

половині ХХ ст. нами було залучено широке коло загальнонаукових та 

спеціальних науково-дослідних методів: типологізації, порівняльно-

історичний, статистичний, науково-описовий, польових досліджень.  

Важливе місце в етнологічній науці належить методу типологізації, 

який дає можливість із значного фактичного матеріалу виявити  певну 

кількість відмінних і схожих рис та ознак. Типологізація (групування) 

окремих явищ матеріальної культури передбачає їхній розгляд за таким 

ознаками, як матеріал виготовлення, ареал поширення, поява та зникнення 

окремих елементів внаслідок внутрішніх і зовнішніх впливів тощо. 

Використання цього методу у дослідженні кустарних шкіряних ремесел дало 

можливість класифікувати їх за видами та представити як цілісний комплекс.  

Використання порівняльно-історичного методу дозволяє порівнювати 

стадійно-однотипні моделі, створені на основі типологізованих 

характеристик різних суспільних сфер – виробництва, соціальної організації 

тощо1. При вивченні шкірообробних ремесел Середньої Наддніпрянщини у 

зазначений період цей метод допоміг дослідити особливості їхнього 

розвитку, розкрити  причини, які впливали на динаміку змін, та порівняти 

окремі аспекти шкірообробництва в різних місцевостях досліджуваного 

регіону.  

Використаний нами статистичний метод дослідження дозволив  

отримати цінну кількісну інформацію з широкого кола питань. За допомогою 

статистичного методу нами з’ясовано кількісний склад кустарів, зростання 

кількості фабрично-заводських підприємств, розмір прибутку від заняття 

кустарним промислом, обсяги  товарного виробництва у  досліджуваний 

період. 

                                                 
1  Савчук Б. Українська етнологія: навчальний посібник / Борис Савчук. – Івано-

Франківськ: Лілея НВ, 2004. – С. 23. 
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При написанні дисертаційної роботи був також використаний 

науково-описовий метод, за допомогою якого нами розкрито історію 

розвитку шкіряних ремесел у хронологічній послідовності, а також 

охарактеризовано їх сировинну базу, технологію виробництва, асортимент 

виробів.  

Емпіричні знання, використані у дисертаційній роботі, було отримано 

нами методом польових досліджень, а саме усного опитування. Застосування 

цього методу було викликано потребою мати більш докладні знання про 

особливості функціонування шкіряного кустарного промислу у 

малодосліджений період 30-х – 50-х років ХХ ст. Оскільки самих кустарів 

уже не залишилося в живих, більшість інформаторів були їхніми дітьми та 

внуками. Актуальними для дослідження бути такі питання: технологія 

обробки шкіри, інструменти, асортимент виробів, умови життя і праці 

кустарів, прибутки від заняття промислом. Найбільше інформації нам 

вдалося отримати щодо асортименту виробів шевського промислу, 

функціонування промислу під час Другої світової війни та в повоєнні роки, 

умов праці кустарів та використання хутряних виробів у весільній 

обрядовості. Респонденти неохоче відповідали на поставлені запитання, тому 

що їхнім рідним доводилося займатися промислом нелегально. 

Поставлені у дисертаційній роботі завдання допоміг розв’язати 

комплекс таких загальнонаукових методів, як узагальнення, аналіз, синтез.  

Теоретико-методологічну освнову дослідження становлять принципи 

історизму та системності, які полягають у тому, що досліджувані явища 

розглядаються як сукупність взаємопов’язаних компонентів, що цілісно 

розвиваються у хронологічній перспективі.  

Метод історизму передбачає вивчення предмета крізь призму історії. 

Історичний підхід дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток 

процесів і подій у хронологічній послідовності. За допомогою історичного 

підходу розглянуто розвиток кустарного шкіряного промислу українців 

Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. в 
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історичній ретроспективі, простежено вплив історичних реалій на динаміку 

змін у розвитку промислу. 

Сутність системного методу полягає у комплексному дослідженні 

обєктів (систем) як єдиного цілого. Згідно з системним підходом система – це 

цілісність, яка становить єдність закономірно розміщених і взаємопов’язаних 

частин. Використання цього методу  дало можливість розглянути шкіряні 

кустарні ремесла як цілісну систему взаємопов’язаних між собою елементів.  

Компексний підхід дав можливість при вивченні теми широко 

використовувати відомості з історії, економіки, правознавства, 

фольклористики та інших наук.  

Під час виконання роботи важливим постало питання осмислення 

понять «ремесло» та «промисел»,  оскільки наукові дослідження означеного 

періоду не містять їх чіткого визначення. Нами встановлено, що дослідники 

кінця ХІХ ст. під «промислом» розуміли дрібне виробництво з переважанням 

ручної праці  (часто із залученням членів сім’ї або найманих робітників) в 

сільській місцевості для отримання додаткового до заняття сільським 

господарством заробітку. Обов’язковою характеристикою кустарництва був 

його зв’язок із землеробством1. Крім того, у деяких працях кустарями 

називали не лише селян, які займалися безпосередньо виробництвом, але й 

всіх осіб, причетних до промислів: скупників, посередників у збуті продукції 

тощо2. Заняття кустарним промислом мало сезонний характер, тобто селяни 

займалися ним у вільний від сільськогосподарських робіт час. На відміну від 

домашнього виробництва, продукція якого призначалася для задоволення 

власних потреб господарства, особливістю кустарного виробництва було 

виготовлення товарів переважно на широкий ринок3. Тогочасні науковці 

розглядали кустарну промисловість як галузь переробної промисловості, а 

                                                 
1 Воронцов В. Очерки кустарной промышленности… – С. 11. 
2 Кустарные промыслы (вырезка из «Народной энциклопедии»). – [Б. в.]. – Т. ХІІІ. –       

С. 81. 
3 Там само. – С. 82.   
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кустарів – як виробників, що мали певну економічну самостійність1. 

«Ремесло» трактували як дрібне виробництво товарів на замовлення 

споживача (рідше – на ринок), що було основним заняттям міських 

виробників, які не мали у своєму володінні земельних наділів та жили 

виключно за рахунок ремісництва2.  

Дослідники другої половини ХХ ст. під поняттям «ремесло» розуміли  

виготовлення товарів майстрами – мешканцями міст та містечок, що 

становило для них основне джерело заробітку3. «Кустарні промисли» 

розглядалися як дрібне домашнє виробництво у сільській місцевості з метою 

отримання додаткового заробітку у вільний від сільськогосподарських робіт 

час4. Деякі наукові видання ХХІ ст. допускають ототожнення термінів 

«ремісник» і «кустар», пояснюючи це тим, що із збільшенням обcягів 

виробництва та підвищенням фахової майстерності сільські кустарі 

відходили від заняття сільським господарством, переходили до більш 

високого статусу ремісника та працювали на замовлення у власній 

майстерні5. У сучасній історичній та мовознавчій науці терміни «промисел» 

та «ремесло» також мають схожі трактування6, тому вважаємо за можливе 

паралельне вживання цих термінів. 

У ході написання дисертаційної роботи ми оперували як базовими 

(«шкіряний кустарний промисел», «шкіряні кустарні промисли», «шкіряна 

кустарна промисловість», «шкіряне ремесло», «кустарне шкіряне 

виробництво», «кустарна обробка шкіри»), так і більш вузькими поняттями 

                                                 
1 Андреев Е. Кустарная промышленность в России. – СПб.: Типография А. С. Суворина, 

1882. – С. 2. 
2 Воронцов В. Очерки кустарной промышленности… – С. 14. 
3 Витанович І. Ремесло / І. Витанович // Енциклопедія українознавства: Словникова 

частина: в 11 т. [гол. ред. проф. В. Кубійович]. – Париж – Нью Йорк – Львів: Наукове товариство 
ім. Шевченка, 1973. – Т. 7. – С.  2489. 

4 Ґловінський Є. Кустарна промисловість  / Є. Ґловінський, В. Кубійович // Енциклопедія 
українознавства: Словникова частина: в 11 т. [гол. ред. проф. В. Кубійович]. – Париж – Нью-     
Йорк – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1962. – Т. 4. – С. 1245. 

5 Енциклопедія історії України: у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – К.: 
Наукова думка, 2008. – Т. 5. – С. 535. 

6 Ремесло // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / 
[уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел ]. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – С. 1212; Промисел. – Там 
само. – С. 1160. 
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(«сиром’ятний промисел», «чинбарство», «кушнірство», «шевський 

промисел» («шевство»), «кожухарство», «шапкарство», «шорний» 

(лимарський промисел» («лимарство»)). Аналіз наукових праць з 

досліджуваної тематики засвідчує, що деякі поняття  не мають однозначного 

трактування. Розглянемо праці кінця ХІХ – початку ХХ ст., які становлять 

найбільший масив досліджень шкіряного кустарного промислу. Так,             

Н. Пакульський1 оперує поняттям «шкіряний промисел», у якому розрізняє 

шкірообробний, шевський, кушнірський промисли.  Д. Ярошевич2 ототожнює 

поняття «заняття кустарними промислами» та «заняття кустарною 

промисловістю». В. Каталей3 у рівноцінному значенні використовує поняття 

«шкіряний промисел», «кустарне шкіряне виробництво»; кустарів, які 

виробляють шкіру, автор називає «шкіряниками», «кожум’яками», 

«чинбарями», під поняттями «кушнір» та «шубник» він розуміє майстрів, 

зайнятих пошиттям кожухів та кожушанок, «овчинниками» називає кустарів, 

які виробляють овчини. М. Шевлягін4 вживає поняття «шкіряна 

промисловість» у значенні «кустарне вироблення шкіри»; кустарів, які 

виробляють овчини, називає «овчинниками» та «кушнірами».  У дослідженні 

А. Кримського5 кравцями названо майстрів, які чинили овчину та шили з неї 

кожухи. Загалом дослідники кінця ХІХ – початку ХХ ст. використовували 

поняття «шкіряний промисел» та «шкіряна промисловість» для позначення 

групи промислів, пов’язаних із виробленням шкір та овчин і подальшим 

виготовленням із них одягу та взуття. 

 У працях дослідників радянського періоду водночас вживаються 

поняття «шкіряні промисли»6 та «шкіряний промисел»7. Дослідники 

                                                 
1 Пакульский Н. Краткие очерки …. – С. 23 – 36. 
2 Ярошевич Д. Кустарный промысел... – С. 9, 16. 
3 Каталей В. Кустарная промышленность… – C. 288. 
4 Шевлягин Н. И. Кожевенное производство... – C. 209, 215. 
5 Кримський А. Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина… – С. 18.  
6 Горинь Г. Шкіряні промисли західних областей… – С. 3.  
7 Пристай О. Обробка шкіри і рогу (історична справка) / О. Пристай // Народна творчість 

та етнологія. – 2015. –  № 1. – С. 84 – 97.   
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сучасного періоду оперують поняттями «шкіряні кустарні промисли», 

«шкіряні ремесла»1.  

Таким чином, можна підсумувати, що поняття «кустарна шкіряна 

промисловість», «кустарний шкіряний промисел», «кустарні шкіряні 

промисли» стосуються обробки шкіри у домашніх умовах з переважанням 

ручної праці, а отже, можливе їх вживання у дисертаційній роботі у 

рівноцінному значенні. 

Окрему увагу слід приділити поняттю «сиром’ятний промисел», що 

позначає вироблення сиром’ятної шкіри (шкіри-сириці), яка широко 

використовувалася у «шорному («лимарському») промислі», пов’язаному з 

виготовленням ремінної упряжі, сідел тощо. Крім цього, вважаємо за 

доцільне оперувати поняттям «овчинний промисел», що широко 

використовувалося в історичній та етнографічній літературі другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. і трактувалося як дрібне виробництво, яке включало в 

себе групу промислів з вироблення овчини  та виготовлення з неї одягу. У 

разі потреби підвид овчинного промислу буде конкретизовуватися: 

«кушнірство» (вичинка шкіри овець для одержання овчини), «кожухарство» 

(пошиття кожухів), «шапкарство». У зв’язку з неоднозначністю трактування 

окремих понятійних категорій з метою уникнення непорозуміння вважаємо 

за потрібне вживати терміни та поняття у тих значеннях, які вкладає в них 

автор праці, на яку ми посилаємося у дисертаційній роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Українці: історико-етнографічна монографія… – С. 296. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ШКІРЯНІ РЕМЕСЛА НА ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ 

НАДДНІПРЯНЩИНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ   

ХХ СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Сировина, інструменти, технологія виробництва, збут 

продукції 

Широкому розповсюдженню шкіряного промислу на території 

Середньої Наддніпрянщини сприяла потужна сировинна база: добре 

розвинене тваринництво, багаті на дичину ліси, вихід вапняку у цьому 

регіоні, дешевизна вербової та дубової кори, що заготовлялася на місці. 

Постачальниками шкір були сільські господарства; у містах сиру шкіру 

можна було придбати у різників на скотобійнях, м’ясників1. Незважаючи на  

значимість шкіряних виробів у задоволенні потреб населення, заняття, 

пов’язані з обробленням тушок тварин, вважалися «нечистими», 

неповажними: людей, які вбивали належних до знищення тварин та знімали з 

них шкіру (шкуродерів), часто не підпускали до спільного столу2. Вичиняли 

шкіри як у домашніх умовах, так і в спеціальних приміщеннях – чинбарнях. 

Чинбарство та кушнірство як галузі кустарного виробництва давали початок 

таким кустарним ремеслам, як шевство, кожухарство, шапкарство, 

лимарство, що становили групу традиційних шкіряних ремесел українців.  

Бурхливий розвиток сільських кустарних ремесел, у тому числі 

шкіряного, обумовлений критичним станом сільського господарства після  

проведення реформи 1861 р. Одним із результатів реформи було визнання  

землі, яка знаходилася у володінні поміщиків, їх власністю. Селянам 

залишали їхні наділи, проте не у власність, а у «безстрокове користування» за 

визначені повинності. При звільненні селян від особистої залежності від 
                                                 

1 Сапожный, сыромятно-шорный… –     С. 191. 
2 Артюх Л. Українська народна кулінарія / Л. Артюх. – К.: Наукова думка, 1977. – С. 75.  
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поміщиків їхні наділи у більшості випадків урізалися. Це призвело до 

безземелля та малоземелля селянства: в 1893 р. у Полтавській губернії 

нараховувалось 11, 4% безземельних селян, у Київській – 16, 7%1. Крім того, 

селянські господарства були обкладені податками в 10, 20 і навіть 40 разів 

більше, ніж поміщицькі. В 70-х роках ХІХ ст. селяни Полтавської губернії 

платили податок по 3 крб. 70 коп. з десятини, яка давала прибутку на 2 – 2 

крб. 50 коп2. Не маючи достатньо землі для заняття  землеробством, вони 

змушені були самостійно шукати додаткові засоби для існування. 

Безземельна частина сільського населення зверталася до кустарних 

промислів, які стали для них єдиним джерелом доходів; селяни, які мали в 

своєму володінні незначні наділи, вбачали у міжсезонній хатній роботі, 

допоміжній до основної сільськогосподарської праці, суттєву підмогу для 

домашнього господарства. Шевці містечка Березна Чернігівської губернії 

половину або третину землі здавали в оренду, оскільки їм було вигідніше 

займатися ремеслом3. У Полтавській губернії основним заняттям селян було 

землеробство; обробка шкір та шевство для них мали підсобний  характер4. 

Малоземельні шевці з м. Сміла здавали половину своєї землі в оренду, 

оскільки не мали часу та відповідного реманенту для заняття землеробством5. 

Майже всі шевці Київської губернії відійшли від землеробства, здаючи свої 

землі «з половини», тобто за обробіток своїх земель вони віддавали половину 

врожаю6. Отже, традиційна зайнятість у сільському господарстві для великої 

кількості населення замінювалася кустарництвом.  

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Полтавській, Чернігівській та 

Київській губерніях існувало чимало осередків кустарного шкіряного 

виробництва. На Полтавщині майже 22, 1% кустарів займалися шкіряними 

ремеслами, особливо в Кобеляцькому, Гадяцькому, Лохвицькому, 

                                                 
1 Рыбников А. Кустарная промышленность и сбыт... – С. 25. 
2 Там само. – С. 68. 
3 Костенко Л. Шевський кустарний промисел… – С. 21.   
4 Шевлягин Н. И. Кожевенное производство… – С. 217.   
5 Ярошевич Д. Кустарный промысел…– С. 9. 
6 Сапожный, сыромятно-шорный… – С. 196.  
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Лубенському повітах1. Шкіряний промисел був поширений у м. Опішні 

Зінківського повіту та в місті Зінькові, в містечках Нові Санжари та 

Царичанка Кобеляцького повіту, у м. Прилуки2. У Чернігівській губернії він 

розвивався переважно у містечках Олишівка, Седнів Чернігівського повіту. У 

Київській губернії осередками промислу були містечка Медведівка 

Чигиринського повіту, Лисянка Звенигородського повіту3. 

Важливими чинниками поширення шкіряного кустарного 

виробництва на території Середньої Наддніпрянщини були наявність 

сировинної бази та природні особливості регіону. Сировинну базу для 

шкірообробного кустарного промислу складала необроблена шкіра великої 

рогатої худоби, яку шкіряники придбавали самостійно або отримували для 

обробки у замовників. Купити невеликі партії (декілька десятків) 

невироблених шкір можна було у місцевих мешканців або жителів сусідніх 

сіл, а також на місцевих ярмарках або базарах, куди часто постачали шкіри з 

сусідніх та навіть віддалених губерній (наприклад, у м. Седнів Чернігівської 

губернії невироблені шкіри привозили торговці з Мінської та Курської 

губерній; на місцевих базарах тут збиралося до 200 возів шкіри)4. На великих 

ярмарках заможні кустарі купували шкіри крупними партіями по декілька 

сотень5.  

Сирі шкіри також можна було придбати у перекупників, скупників, 

торговців. У Козелецькому повіті Чернігівської губернії переплата за куплену 

у скупників шкіру становила від 7 до 17 %. У Зінькові Полтавської губернії 

вартість кінських шкір, куплених у селян, складала від 2 крб. 50 коп. до         

3 крб. за 1 штуку, у скупників – від 4 крб. 50 коп. до 5 крб.  Середня вартість 

необроблених шкір була такою: виросток – 3 крб., напівшкіра – 5 крб. 10 

коп., коров’ячі та волячі шкіри на переди та халяви – 8 крб. 60 коп., коров’ячі 

                                                 
1 Горинь Г. Традиції та перспективи розвитку… – С. 50. 
2 Каталей В. Кустарная промышленность…– C. 183. 
3 Сапожный, сыромятно-шорный… – С. 178. 
4 Шевлягин Н. И. Кожевенное производство… – С. 210. 
5 Святловский В. Кустари-кожевенники…– С. 34.  
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та волячі шкіри на підошви – 11 крб. 10 коп., крупна воляча шкіра – 16 крб.1. 

В Київській губернії воляча шкіра коштувала 15 – 20 крб., яловича – 8 – 15 

крб., свиняча – 2 – 4 крб., виросток – від 2 до 4 крб2. За даними седнівських 

шкіряників, найвищі ціни на шкіри були влітку (4 – 10 крб.), восени – 

найнижчі (2 крб. 50 коп. – 9 крб.). Дрібні кустарі придбавали сировину 

малими партіями, на 1 чан, який уміщував приблизно 68 шкір. 

Підсобні матеріали для шкіряного промислу (золу, вапно, дубову, 

вербову кору, сірчану кислоту, дьоготь, клей, жовтий купорос, екстракти 

тощо) купували переважно в лавках. Дубову кору привозили також на базари 

з навколишніх сіл; вапно купували в лавках або на базарах. 

Для вироблення шкіри використовували такі знаряддя праці: чан для 

зоління (21 крб.), дубильний чан (23 крб.), чан для промивання (12 крб.), 

кобилиця (1 крб.), штрихелі для зняття шерсті (45 коп.), струги                       

(1 крб. 25 коп.), заворот для м’яття шкір (8 крб.), тупики (75 коп.), кліщі        

(1 крб.), скафа (22 коп.), коса (58 коп.), ніж (20 коп.), штрифон (50 коп.), 

ступа ножна (10 крб). Також застосовували кобили і кобилки для 

розтягування шкіри та пробкові дошки для накатування та формування 

шкіри3. Облаштування чинбарні (сарай з товкодубнею) обходилося 

приблизно у 500 крб.4 

На території Середньої Наддніпрянщини вироблялися такі сорти шкір: 

мостів’я (видублена, але не вироблена до кінця шкіра великої рогатої 

худоби, напівфабрикат), сириця (вичинена, але не дублена шкіра великої 

рогатої худоби і свиней, міцна й пластична, її переважно використовували 

для лимарно-сідельних виробів), опойок (найцінніший сорт, вироблений зі 

шкіри молочних телят), виросток (виробляли зі шкіри телят, яких 

вигодовували рослинною їжею), напівшкіра (шкіра, вироблена рослинним, 

комбінованим або хромовим дубленням зі шкір телят у віці 1 року), яловка 

                                                 
1 Краткий обзор кустарных промыслов … – С. 69. 
2 Сапожный, сыромятно-шорный... – С. 190. 
3 Там само. – С. 187. 
4 Краткий обзор кустарных промыслов… – С.75. 
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(шкіра корови), полувал (щільна волов’яча шкіра, використовувалася 

переважно для підошов), юхта ( м’яка, тонка шкіра, вироблена зі шкір 

великої рогатої худоби, коней і свиней), сап’ян (тонка, м’яка шкіра, 

вироблена  з овечих, телячих, лошачих шкір), проте найпоширенішим 

матеріалом для виготовлення простих селянських чобіт була шкіра коней 

(шкапина) та волів або корів. Крупні шкіряні підприємства (шкіряні заводи) 

виробляли також дорогі сорти шкір: шевро (тонка, м'яка, щільна шкіра, 

вичинена і дублена зі шкір молодих кіз або козенят), шагрень (м’яка шкіра 

рослинного дублення, виробляється з овечих шкір), лаковані та глянцеві 

шкіри (покривалися зверху масляним, спиртовим лаком).  

Продукцією шкіряного промислу Полтавської губернії були яловий 

полувал, підошвова, сиром’ятна шкіра, юхта1. У Київській губернії 

виробляли юхту та полувал2, у Чернігівській – юхту, глянцеві, лаковані, 

кольорові, сиром’ятні, підошвові сорти шкір, опойки3. 

Поряд із вичинкою шкір майже скрізь існувало шевське ремесло.  У 

Полтавській  губернії воно переважало у Роменському та Переяславському 

повітах, зокрема в містечках Баришівка та Бориспіль4. Центрами шевського 

промислу у Чернігівській губернії були м. Березна Чернігівського повіту,          

м. Борзна, Ічня Борзнянського повіту, м. Літки Остерського повіту5. У  

Київській губернії кустарне шевство було зосереджено у містечках 

Звенигородка, Канів, Тараща, Васильків, Медведівка6.  

Матеріал для пошиття взуття виробляли самі шкіряники. Вироблені 

шкіри можна було придбати на місцевих або сусідніх базарах та ярмарках. 

Нерідко для забезпечення шевців сировиною шкіри привозили з інших 

місцевостей, наприклад, в Опішнянську волость Полтавської губернії, де на 

10 – 12 дрібних шкіряників припадало до 500 шевців, багато готових шкір 

                                                 
1 Богданович А. Сборник сведений… – С. 125. 
2 Сапожный, сыромятно-шорный… – С. 79. 
3 Историческое развитие …. – № 15. – Часть неофициальная. – С.146.  
4 Богданович А. Там само… – С. 137, 144. 
5 Морачевский В. Промыслы и занятия населения… – С. 166, 188. 
6 Мозговой В. Кустарная промышленность…. – С.12, 13.   
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надходило з Охтирки Харківської губернії, Єльця Воронізької губернії та 

інших міст1. 

У шевському промислі використовували такі інструменти: ножі         

(25 коп.), шила, напильники (50 – 60 коп.), рашпілі (30 – 40 коп.), металічні 

молотки (30 – 50 коп.), кліщі-обценьки (60 коп.) та кліщі-кліпанці (1 крб. –     

1 крб. 20 коп.), гачки для витягування шкіри (50 – 60 коп.), колодки              

(50 – 60 коп. – 1 крб.). Більшість із цих знарядь шевці виготовляли самі. З 

кінця ХІХ cт. поширилися колодки фабричного виробництва2. На початку  

ХХ ст. заможні шевці користувалися швейними машинками «Зінгер» 

вартістю 110 – 130 крб. Облаштування шевської майстерні обходилося 

приблизно у 15 – 20 крб.3 Підсобними матеріалами для промислу були 

береста, дратва, щетина, цвяхи, шевський вар (смола), сажа, купорос, віск, 

сало, шевський лак, які можна було придбати у дрібних торговців. 

Взуття для біднішого населення Київської, Чернігівської та 

Полтавської губерній шили з полувалу, юхти, сап’яну, хрому. Більш заможні 

верстви населення замовляли взуття з лакованої та шагреневої шкіри, шевро, 

гамбурзького товару, плато, які вироблялися на крупних шкіряних 

підприємствах або поставлялися з північних російських губерній4.  

У складі шкірообробних ремесел на території Середньої 

Наддніпрянщини функціонував давній спосіб обробки овчини, що зумовлено 

добре розвиненим вівчарством. Перевага надавалася таким породам овець, як 

сокальська (сіра) та решетилівська (чорна), з якої виробляли відомі на всю 

Україну високоякісні «решетилівські смушки»5. Облаштування приміщення 

для обробки овчин (з чаном та піччю) обходилося значно дешевше, ніж 

чинбарні – у 150 – 170 крб. Вартість іншого обладнання – котла, коси, гаків – 

                                                 
1 Каталей В. Кустарная промышленность... – C. 285. 
2 Українці: історико-етнографічна монографія… – С. 297.  
3 Сапожный, сыромятно-шорный... – С. 186. 
4 Костенко Л. Шевський кустарний промисел… – С.  24. 
5Мещерский А. Свод материалов по кустарной промышленности в России /                      

А. Мещерский, К. Модзалевский. – СПб.: Типография бр. Пантелеевых, 1874. – С. 102. 
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складала 5 крб.1 Сировиною для промислу були шкіри овець, вартість яких 

становила 50 коп. за 1 шт.2 Кушніри зачасту були водночас і кравцями: 

виробивши овчини, вони шили з них кожухи, оздоблювали та продавали їх на 

місцевих або сусідніх ринках; також шили кожухи на замовлення селян із 

принесених ними овчин.  

Велике значення мав овчинний промисел для мешканців містечка 

Решетилівки Полтавського повіту, де наприкінці ХІХ ст. ним займалося 280 

із 630 господарств. Особливо цінувалися решетилівські смушки з чорними 

дрібними правильними завитками, які не линяли від дощу та сонця3. Шкіри 

ягнят, знятих у травні, називали троїцькими (тобто знятими на Трійцю); 

шкіри пізнішої різки – овчинами, а шкіри старих овець, вже кілька разів 

стрижених, – линтварями. Вичинені шкіри молодих ягнят  мали назву «смух, 

смушок»4. 

У Чернігівській губернії центрами овчинного промислу були містечка 

Березна та Седнів Чернігівського повіту; значного поширення він набув у 

Ніжинському, Сосницькому повітах губернії5. Про значення овчинного 

промислу для економіки м. Березна свідчить той факт, що під час Кримської 

війни мешканці цього міста пошили для армії 12 000 кожушків6. Овчинний 

промисел у Київській губернії зосереджувався у містечках Богуслав, 

Звенигородка, Канів, Тараща7.  

В ході дослідження було виявлено такі групи дрібних виробників 

шкіряної продукції: кустарі-одинаки; кустарі, які використовували найману 

працю; кустарі, які здійснювали свою діяльність на основі сімейної праці8. 

Більше половини всіх кустарних шкіряних підприємств Чернігівської 

                                                 
1 Рыбников А. Очерки организациии… – С. 110. 
2 Аксаков И. Исследование о торговле… – С. 256. 
3 Бучневич В. Местечко Решетиловка... – С.13, 14. 
4 Познанский Б. Одежда малороссов… –  С. 201. 
5 Шевлягин Н. И. Кожевенное производство... – С. 215; Пакульский Н. Краткие очерки … 

– С. 33. 
6 Днепр и Приднепровье… –  С. 55. 
7 Мозговой В. Кустарная промышленность… – С. 12. 
8 Картужанский Л. И. Кустарь и артельщик… – С. 28. 
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губернії1 та шевських виробництв Київської губернії2 використовували 

найману працю. Робітники (як правило, з місцевих або найближчих 

населених пунктів) наймалися на основі словесної домовленості. Загалом 

шевський промисел Чернігівської та Полтавської губерній характеризується 

наявністю невеликих за розміром майстерень і незначною кількістю 

найманих робітників (не більше 2-х у господаря)3. У шевському промислі 

Київської губернії зустрічалися різні форми виробництва: сімейна, з 

найманими робітниками та виготовлення виробів самим господарем.  

У Київській губернії для роботи в шевському промислі робітники 

наймалися на робочий сезон (3 – 4 місяці), на 6 місяців, на рік; у шкіряному –  

і поденно. Інколи господарі харчували найманих робітників за свій рахунок, 

тоді робітники зобов’язувалися пошити не менше ніж 4 пари чобіт або 6 пар 

черевиків за тиждень. Розраховувалися з робітниками майже скрізь з 

урахуванням обсягу виробленої продукції, лише в деяких місцях, наприклад, 

у с. Злодіївці Київського повіту, помісячно; у шкіряників поденна оплата 

становила від 50 коп. до 1 крб.4 У Полтавській губернії робітники, що 

наймалися з харчуванням за рахунок господаря, отримували 50 – 70 крб. за 

рік5. У Чернігівській губернії оплата поденної найманої праці з харчуванням 

за рахунок господаря становила від 40 до 70 коп.6, з харчуванням за рахунок 

робітника – 20 – 30 коп.7; місячної – 10 – 25 крб.8, річної – 45 – 50 крб.9 та 

сезонної – 40 – 50  крб.10 (при цьому робітники виконували не лише роботу 

по промислу).  

Розподіл праці в кустарному шкіряному виробництві застосовувався 

рідко і лише в деяких операціях, зокрема, міздрювання вимагало певної 

                                                 
1 Краткий обзор кустарных промыслов… – С. 64 
2 Сапожный, сыромятно-шорный… – С. 184. 
3 Каталей В. Кустарная промышленность… – С. 286. 
4 Сапожный, сыромятно-шорный…– С. 185. 
5 Ярошевич Д. Кустарный промысел… – С. 21. 
6 Краткий обзор кустарных промыслов… – С. 86. 
7 Рындзюнский П. Г. Крестьянская промышленность... – С. 232. 
8 Краткий обзор кустарных промыслов... – С. 86. 
9 Пакульский Н. Краткие очерки… – С. 28. 
10 Рындзюнский П. Г. Там само. – С. 232. 
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вправності, тому нерідко цю роботу виконував сам господар. Шкіряний 

промисел вважався переважно чоловічим заняттям, але майстрам зазвичай 

допомагали інші члени сім’ї, яким доручалися прості операції, наприклад, у 

Чернігівському повіті діти з 10-річного віку товкли дубло, жінки носили 

воду, пересипали та виволікали шкіри1. У Полтавській губернії після 

дублення та висушування шкір жінки та діти натирали їх баранячим салом2. 

У м. Зінькові до шевського промислу залучалися діти з 6 – 7-річного віку3. 

Виключно жіночою роботою у Роменському повіті було пошиття дитячих 

черевичок з обрізків шкіри4. У Київській губернії ¼ всіх шевців працювали 

разом із синами, часто з підлітками, а у м. Богуславі до процесу залучалися і 

жінки, які виконували переважно легку роботу – ручне пришивання задників, 

приточування халяв, підбивання підошов5. 

Процес вироблення шкір був доволі трудомісткий та довготривалий. 

Попередня обробка знятих із тварин шкір полягала у їх просушуванні; сухі 

шкіри могли зберігатися без вироблення протягом року. Зняті в осінній 

період шкіри не встигали достатньо просохнути, тому їх солили; солені 

шкіри мали термін зберігання 4 – 5 місяців6. Технологічний процес 

вироблення сирих шкір здійснювався за кількома етапами. 

1) Розмочування шкір у бочках, чанах, «сажалках» або «копанках» із 

застояною водою, річках та озерах7. Цей етап тривав 1 день для солених та 

сирих шкір, до 7 днів – для сухих шкір у Чернігівській та Полтавській 

губерніях, у Київській губернії – 2 – 3 дні. 

2) Зоління проводилося у вапняному розчині. Для виготовлення 

зольно-спиртової підошви також використовувалося вапно; при виробленні  

хлібної та хлібно-спиртової підошви замість зоління проводилося  

опарювання. У Полтавській губернії шкіри у зольному розчині тримали 
                                                 

1 Воронцов В. Очерки кустарной промышленности… – С. 96, 109. 
2 Святловский В. Кустари-кожевенники… – С. 20. 
3 Ярошевич Д. Кустарный промысел... – С. 19. 
4 Лысенко С. Очерки домашних промыслов… Выпуск ІІ. Роменский уезд. – С. 253.  
5 Сапожный, сыромятно-шорный… – С. 182. 
6 Аксаков И. Исследование о торговле… – С. 252. 
7 Краткий обзор кустарных промыслов... – С. 75. 



 

 

60 

протягом тижня, після чого їх виймали (перебирали) та знову занурювали у 

розчин1. Тривалість цього процесу у Чернігівській губернії – 30 – 40 днів, у 

Київській губернії – 2 – 3 тижні. 

3) Вимивання вапна після зоління. Між першим та другим 

полосканням проводилася очистка зворотної сторони шкіри, зіскрібання 

міздрі (волосу, м’ясних та жирових залишків) на спеціальній гладкій похилій 

колоді – кобилиці. Після міздрювання проводилося лицювання (зняття зі 

шкіри залишків шерсті та вапна) гострими ножами – бруїлками. Інколи 

практикувалося промивання в теплій воді. Вимивання вапна здійснювали за 

два полоскання протягом 1 – 3 днів. Вимивання вапна було важливим етапом, 

оскільки від нього залежала якість шкіри.   

4) Квашення  полягало у замочуванні шкір у квасі (дубовому або з 

додаванням житнього борошна). Хлібну підошву квасили протягом 3 – 7 

днів. Для вироблення хлібно-спиртової підошви  шкіру клали на 12 годин у 

розчин сірчаної кислоти.  

5) Дублення проводили шляхом витримування шкір у розчині з 

додаванням (найчастіше) дубової або вербової кори. Цей етап здійснювався 

поступово: починали вимочувати шкіри у слабкому розчині, який надалі 

робили більш концентрованим. У Полтавській губернії для вироблення 

яловичої шкіри давали «чотири дуба», тобто чотири рази у розчин для 

дублення додавали свіжої кори та підливали води з інтервалом не менше ніж 

півтора – два тижні між «дубами»2. Ця процедура проводилася від 4 до 6 

разів і тривала приблизно 35 днів. 

6)  В окремих місцевостях (наприклад, м. Олишівці та м. Кобижчі 

Чернігівської губернії) виконували підбивку або міздрювання шкіри тупиком 

після дублення.  

7) Обробка дубленої шкіри. Після дублення шкіру витискали від 

рідини, фарбували, змащували жиром або дьогтем, сушили. Потім шкіри 

                                                 
1 Святловский В. Кустари-кожевенники… – С. 18. 
2 Там само. – С. 20. 
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стругали, розтягували з боку міздрі, розгладжували, глянцювали гладиком на 

спеціальному покритому залізом столі. 

Більш простішою була технологія вироблення сиром’ятних шкір, яка 

включала такі виробничі процеси:  

1) розмочування шкір; 

2) зняття шерсті  за допомогою спеціальної бритви, зробленої з 

коси; 

3) підсушування шкіри до напівсирого стану; 

4) виминання шкіри було основним етапом при виготовленні сириці, 

воно здійснювалося за допомогою спеціального пристрою – м’яла, що 

складався із закопаного у землю стовпа, на який було насаджено два круги, 

які крутилися довкола своєї осі. Шкіри розміщували між цими кругами та 

приводили їх у рух за допомогою коней або вручну. Шкіра намотувалася на 

кілки, вбиті між кругами, і таким чином виминалася1. Цей етап був 

довготривалим (до 6 годин), супроводжувався кількаразовим жируванням  

(змащування шкіри салом, рослинним маслом або дьогтем2) і завершувався 

ще й ручним викручуванням;  

5) розтягування та розгладжування шкіри, очищення від залишків 

міздрі3. 

Технологія вироблення овчин складалася з таких процесів. 

1) Розмочування сухих шкір та міздрювання, яке здійснювали на 

спеціальному пристрої – п’ялах (п’їлах), що складалися з двох дерев’яних 

стояків, з’єднаних між собою перекладиною з двох рухомих паралельних 

частин. Закріплену між ними шкіру чистили спеціальним тупим ножем 

(скафою). 

2)  Квашення полягало у тому, що виворітну сторону овчини густо 

змазували тістом із житнього борошна та, склавши їх шерстю досередини, 

поміщали в чан із сильноконцентрованим розчином солі. Деякі кустарі не 
                                                 

1 Горинь. Г. Шкіряні промисли західних областей… – С. 33. 
2 Зеленин Д. Восточнославянская этнография… – С. 215. 
3 Сапожный, сыромятно-шорный... – С. 188. 
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готували тісто, а клали шкіри у чан, пересипаючи їх борошном та сіллю. У 

цьому розчині («квасі») овчини відмокали приблизно 5 – 8 діб, при цьому їх 

постійно перекладали1. 

3) Сушіння шкір відбувалося в приміщенні з високою температурою 

(до + 30 С).  

4) Виминання шкір виконувалося вручну; для цього шкіру фіксували 

на підвішеному до стелі залізному гаку та м’яли до того часу, поки вона не 

ставала рівномірно м’якою. 

5) Вичісування вовни здійснювали залізним гребенем, який 

розпушував шерсть та видаляв із неї дрібні смітинки і зайві волоски. 

6)  Обробка шкіри відбувалася шляхом зішкрібання міздрі зі шкіри 

за допомогою коси. Для полегшення міздрювання шкіру натирали білою 

крейдою; цей етап вважався найвідповідальнішою частиною роботи, її 

виконував досвідчений майстер, щоб уникнути псування шкіри косою. 

У різних регіонах Середньої Наддніпрянщини вироблення овчини 

мало свої особливості. Так, на Чернігівщині кушніри м. Олишівка квасили 

овчини хлібом, сіллю та квасцями. Потім м’яли та сушили, після чого знову 

м’яли та занурювали у дубильний відвар з вербової кори2. У м. Березна 

використовували такий спосіб квашення шкір: знявши міздрю з розмоченої 

овчини, її намазували тістом з борошна та солі, потім складали у чан, 

згорнувши овчини «у книжку» шерстю наверх, заливали квасом (теж із солі 

та борошна), але квасу наливали небагато, щоб не змити тісто. Через два дні 

перебирали, розгортали, тісто змочували квасом і знову загортали, причому 

нижні шкіри клали наверх. Таку процедуру овчинники повторювали щодня 

протягом 5 днів3. У Звенигородському повіті Київської губернії спершу 

шкіри вимочували протягом доби у копанках, а потім квасили. Для цього в 

чан клали житнє борошно, сіль, воду; протягом 10 днів рідина вкисала,  після 

чого у неї поміщали шкіри. Квашення тривало 8 – 10 днів. Потім шкіри 
                                                 

1 Шевлягин Н. И. Кожевенное производство… – С. 217. 
2 Там само. – С. 212. 
3 Там само. – С. 217. 
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просушували і виминали руками, після чого, зачепивши шкіру за гачок з 

одного боку та наступивши на неї ногою з іншого, спеціальним інструментом 

– скребком – знімали міздрю. Далі розчісували вовну, білили її крейдою1. 

Складність техніки вироблення шкіри полягала переважно в загальній 

сукупності етапів її обробітку, послідовності робіт, виготовленні розчинів, 

визначенні тривалості хімічних процесів. З погляду на механічність роботи 

кожна операція сама по собі була досить проста і практично не вимагала 

кваліфікованої праці. Тривалість процесу виробництва була показником 

якості вироблення шкіри, а також визначала річний оборот капіталу. Тому 

ремісники намагалися скоротити довготривалі процеси, незважаючи на 

отримувану шкіру низької якості. 

Загалом на тривалість процесу впливали як суто технічні чинники 

(температура води та розчинів, товщина шкіри, кількість підсобних 

матеріалів, що використовувалися на певний об’єм сировини), так і умови 

збуту. Так, при переробці шкіри на чоботи у власній майстерні реміснику 

було вигідніше не поспішати з виробленням, щоб мати хороший матеріал для 

подальшого обробітку матеріалу як шевцю, тобто у такого кустаря тривалість 

процесу була найдовшою. Якщо шкіряник продавав шевцям погано 

вироблену або невисушену шкіру, ці недоліки виявлялися вже в процесі її 

подальшої обробки у майстерні шевця (рідко – в момент покупки), тобто 

ремісник свідомо скорочував необхідний період виробництва і збільшував 

свій товарообіг. Серед чинників, що обумовлювали низьку якість виробів 

кустарного шкіряного виробництва, можна назвати використання сильного 

розчину вапна, погане видалення вапна зі шкіри, скорочення часу дублення 

шкір2. 

Місцем збуту виробів шкіряного промислу були місцеві або віддалені 

ярмарки та базари. Більшість кустарів, які мали незначний товарообіг, не 

мали можливості окупити витрати на перевезення, тому головним 

                                                 
1 Кримський А. Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина…. – С. 18. 
2 Каталей В. Кустарная промышленность… – С. 284. 
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споживачем їхньої продукції був сільський житель. Шкіряники, які 

виробляли великі партії товару, збували його не лише на сусідніх, але й на 

віддалених ринках. Так, взуття, виготовлене у м. Борзні Чернігівської 

губернії, здебільшого відправлялося в Землю війська Донського та на Кавказ; 

олишівські шевці щорічно шили 5 тисяч пар чобіт на замовлення торговців з 

Київської губернії1, кожухи, вироблені у м. Березна Чернігівської губернії,   

відправляли до м. Гомель Могилівської губернії2. 

Свою продукцію кустарі-шкіряники також продавали місцевим 

крамарям та шевцям; торговцям для продажу на ярмарках; шевцям на 

сусідніх ярмарках та базарах; збували у віддалені місцевості через скупників 

та комісійні контори3. Загалом збут шкіряних виробів залежав від типу 

оброблених шкір: безпосередньо шевцям шкіряники продавали майже всю 

просту шкіру та сиру юхту; шаповалам, клеєварам, щіткарям реалізовували 

шерсть, міздрю, хвости; суху юхту збували переважно на ярмарках і базарах. 

Особливу увагу хочемо звернути на ярмаркову торгівлю, яка мала 

значний вплив на розвиток шкіряного промислу. Крім містечкових ярмарків, 

на території Середньої Наддніпрянщини проводилися великі гуртові 

ярмарки: Іллінський ярмарок у Полтаві (1 – 31 липня), Маслянський (10 

лютого – 10 березня) та Вознесенський (у другій половині травня) ярмарки у               

м. Ромни Полтавської губернії4. У Київській губернії відомими були ярмарки 

у м. Фастові, Білій Церкві. Шкіряний товар на сільських, містечкових та 

міських ярмарках продавався переважно самими кустарями; на великих 

ярмарках практикувалося гуртове скуповування шкіряної продукції у 

виробників, причому часто скупники, домовившись між собою, навмисно 

занижували ціни на вироби5.   

                                                 
1 Домонтович М. Материалы для географии... – С. 375. 
2 Каталей В.  Кустарная промышленность... – С. 288. 
3 Краткий обзор кустарных промыслов... – С. 89. 
4 Аксаков  И. Исследование о торговле … – С. 101. 
5 Кругляк Б. Ярмарочная и базарная торговля в конце ХІХ – начале ХХ ст.  (на 

материалах Украины)  / Б. Кругляк // Отечественная история. – 1993. – № 2.– С. 169. 
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Ярмарок був одним із засобів розвитку торгівлі, оскільки збут 

ремісничих товарів мав велике значення для становлення та розвитку 

внутрішнього і зовнішнього ринків та зміцнення міжрайонних економічних 

зв’язків1. Так, на ярмарку у м. Лубни  Полтавської губернії збували шкіряний 

товар з інших міст цієї ж губернії  (Ромни, Зіньків, Хорол, Лохвиця), а також 

населених пунктів Чернігівської (Семенівка, Конотоп, Короп), Харківської 

(м. Валки), Київської (м. Черкаси), Курської (с. Михайловка), Орловської     

(м. Болхов) губерній2. На Маслянський та Вознесенський ярмарки у м. Ромни 

вироблені шкіри привозили з м. Болхова Орловської губернії, на Іллінський 

ярмарок у Полтаві – підошвову шкіру з Калузької губернії3. 

Шкіряна продукція становила важливий сегмент ярмаркової торгівлі, 

найбільшим попитом вона користувалася восени та взимку4. У м. Ромни під 

час ярмарку шевці будували шатра, де займалися пошиттям та ремонтом 

взуття5. Серед виробів шкіряного промислу на ярмарках продавали: 

– сирі шкіри (сухі та солені): яловичі, бичачі, телячі, овечі, козині; 

– вироблені шкіри: сап’ян, опойки, виросток, підошвовий полувал, 

екіпажну, глянцеву шкіру6;  

– шевський товар: постоли, чоботи чоловічі, жіночі, дитячі; 

черевики чоловічі та жіночі; деталі чобіт: підошви, пришви (переди і 

задники)7. На Маслянському та Вознесенському ярмарках у м. Ромни 

продавалися чоловічі чоботи змазані та прості; останні  були двох фасонів: 

                                                 
1 Юрченко В. Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина    ХІХ – 

початок ХХ ст.): монографія / В. О. Юрченко. – К.: «Талком», 2014. – С. 93. 
2 Забело Я. Опыт исследования украинских крестьянских ярмарок. Описание Лубенской 

Покровской ярмарки. – Полтава: Типо-литография И. А. Дохмана, 1892. – С. 16. 
3 Аксаков И.  Исследование о торговле … – С. 257. 
4 Юрченко В. Там само. – С. 79. 
5 Курилов И. Воспоминание роменского старожила… – С. 54. 
6 Аксаков И.  Там само. – С. 257. 
7 Волков Ф. О сельских ярмарках и о значении их для изучения ремесленной и кустарной 

промышленности // Записки Юго-Западного отдела Императорского русского географического 
общества. – К.: Типография Императорского университета Св. Владимира, 1874. – Т. І. За 1873 
год. – С. 271.  
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московського (руського) – підковані цвяхами вздовж усієї підошви, та 

малоросійського – не підбиті1; 

– вироби кушнірського промислу: чоловічі, жіночі кожухи; шапки;  

– лимарські вироби: кінську упряж; 

– іншу шкіряну продукцію: чемодани, подушки, матраци. 

Вартість продукції шкіряного промислу становила: шкіра підошовна 

хлібна – 5 крб., опойки прості чорні – 50 коп. – 75 коп., шкіра проста (мала) – 

20 коп. – 35 коп., юхта (велика) – 3 крб. 50 коп. – 4 крб., виросток чорний –    

1 крб. 50 коп.2. На ярмарках вироблену кінську шкіру можна було придбати 

за 2 крб. 50 коп.; підошвовий полувал – за 5 – 6 крб., глянцеві та екіпажні 

шкіри – за 4 – 5 крб.3, пару підошов – за 40 коп., пришви – за 1 крб.4 

Шевські вироби коштували: чоботи чоловічі юхтові  – від 4 крб. 50 

коп. до 7 крб. 50 коп., чоботи жіночі юхтові – від 2 крб. 50 коп. до  5 крб., 

черевики чоловічі – від 3 крб. до 4 крб., черевики жіночі – від 2 крб. 50 коп. 

до 3 крб. 20 коп., черевики «венгерки» жіночі – від 3 крб. до  4 крб., чоботи з 

плато та гамбургу чоловічі – від 8 крб. до 10 крб.5 Прості  чоботи коштували 

1 крб. 50 коп., рантові – 1 крб. 75 коп.6, дитячі чобітки: 1 крб. 50 коп. – для 

дівчаток, 2 крб. – для хлопчиків7, дитячі черевички, пошиті зі шматочків 

шкіри, – 30 коп.8 

Вироби овчинного промислу продавалися за такою ціною: вироблена 

овчина – 1 крб. 40 коп. за 1 шт.; кожухи чоловічі – 12 крб., жіночі – 15 крб.9, 

дитячі – 4 – 5 крб., жіноча кожушанка – 5 – 7 крб.10 Вартість смушевої шапки 

місцевого вироблення – 90 коп. – 1 крб. 20 коп., шапки сірого кримського 

                                                 
1 Аксаков И. Исследование о торговле... –  С. 261. 
2 Историческое развитие... – № 15. – Часть неофициальная. – С. 146. 
3 Аксаков И. Там само. – С. 252, 257. 
4 Волков Ф. О сельских ярмарках … – С. 271. 
5 Сапожный, сыромятно-шорный... – С. 193. 
6 Домонтович М. Материалы для географии... – С. 375. 
7 Чубинский П. Инвентарь крестьянского хозяйства // Записки Юго-Западного отдела 

Императорского русского географического общества. – К.: Типография М. П. Фрица, 1875. – Т. ІІ. 
За 1874 год. – С. 182. 

8 Лысенко С. Очерки домашних промыслов… Выпуск ІІ. Роменский уезд. – С. 253. 
9 Волков Ф.  Там само. – С. 271. 
10Лысенко С. Там само. – С. 165. 
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смушку – від 2 крб. 50 коп. до 3 крб. 50 коп.; шапки з решетилівського 

смушку – приблизно 3 крб.1, дитячої шапки – 1 крб.2 Шкіряний кустарний 

промисел був максимально орієнтований  на забезпечення потреб населення 

у одязі та взутті.  

На підставі аналізу особливостей функціонування шкіряного 

кустарного промислу в кінці ХІХ ст. встановлено фактори впливу на стан  

його розвитку на території Середньої Наддніпрянщини. Це сезонний 

характер промислу та можливість поєднувати його із 

сільськогосподарськими роботами. Розвитку промислу значною мірою 

сприяла наявність достатньої кількості сировинних матеріалів. Обробкою 

шкіри займалася чоловіча частина населення: жителі сіл, містечок та міських 

околиць, для більшості яких шкіряні ремесла перетворилися в професійні 

заняття. Потреба населення у повсякденних господарчо-побутових виробах із 

шкіри та хутра призвела до диференціації шкірообробництва. Чинбарство, 

кушнірство, шевство, кожухарство, лимарство виділилися в окремі галузі 

шкіряного промислу. У чинбарстві використовували шкіри коней, корів, 

волів, кіз, свиней тощо. Шкіряний кустарний промисел не потребував 

особливих умов виробництва (приміщень, дорогих матеріалів та знарядь 

праці), тому ним могли займатися навіть найбідніші верстви населення. 

Шкіряники дотримувались традиційної технології обробки шкір, проте були 

помітні її особливості на регіональному і локальному рівнях. Всі виробничі 

процеси виконувалися безпосередньо в хаті або на подвір’ї кустаря з 

частковим залученням жінок та дітей. Найману працю використовували в 

основному шкіряники, які мали середнє або крупне виробництво. 

Споживачами продукції шкіряних кустарних ремесел були переважно місцеві 

жителі або мешканці навколишніх сіл та містечок. Заняття шкіряним 

кустарним промислом мало низку сприятливих факторів для поширення на 

території Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.  

                                                 
1 Познанский Б. Одежда малороссов… – С.189. 
2 Чубинский П. Инвентарь крестьянского хозяйства… – С. 182. 
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2.2. Культура повсякдення кустарів-шкіряників  

Традиційно повсякдення розглядається як процес життєдіяльності 

людини.  Історичні дослідження повсякдення сконцентровані на буденному 

житті з метою з’ясування механізмів взаємодії різних соціальних верств як 

між собою, так і з державно-владними структурами; етнографічні – на 

предметно-речовому щоденному оточенні людини як характеристиці її 

культурних потреб, естетичних смаків тощо; етнологічні – на щоденних 

ритуалах, усталених традиціях забезпечення потреб життєдіяльності. 

Невід’ємною часткою життєдіяльності людини є святково-обрядова сфера. 

Зважаючи на багатоплановість цієї категорії, розглянемо культуру 

повсякдення кустарів-шкіряників як цілісність духовно-ментального та 

матеріального, яка розгортається у сферах праці, побуту, дозвілля за 

допомогою різних видів діяльності. 

Ступінь задоволення основних потреб кустарів-шкіряників визначався 

рівнем прибутків від заняття шкіряними промислами. У кінці ХІХ ст. річний 

прибуток чинбарів Чернігівської губернії становив 70 крб., шевців – 150 крб.1 

На початку ХХ ст. середній річний прибуток шкіряника у Чернігівській 

губернії дорівнював приблизно 296 крб.2, у Київській губернії шкіряники 

отримували 294 крб., шевці – від 115 до 500 крб. річного прибутку3. В 

Полтавській губернії середній річний заробіток  шкіряників, сиром’ятників та 

овчинників складав 180 крб.4, шевців – 120 крб.5, шорників – 80 крб.6 За 

пошиття кожуха овчинник одержував  1 крб. 50 коп.7; швець за пошиття 

однієї пари чобіт – 30 – 50 коп.; за вироблення однієї овчинної шкіри кушнір 

отримував 40 коп., чинбар за вичинку волячої шкіри – 3 крб.8  

                                                 
1 Пакульский Н. Краткие очерки... – С. 26. 
2 Краткий обзор кустарных промыслов… – С. 94. 
3 Сапожный, сыромятно-шорный... – С. 196. 
4 Полтавский земский календарь… – С. 114. 
5 Ярошевич Д. Кустарный промысел... – С.22. 
6 Полтавский земский календарь… – С. 114. 
7 Кримський А. Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина… – С. 18. 
8 Шевлягин Н. И. Кожевенное производство… –  С. 215, 222.  
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Сільський кустар працював як на ринок, так і на замовлення своїх 

односельчан. Високі ціни на сировину, невміння правильно організувати збут 

продукції давали можливість скупникам нещадно експлуатувати кустарів, 

наприклад, у період перевантаження ринку товарами вони скуповували 

продукцію кустарів за заниженими цінами – часто по собівартості або навіть 

нижче неї1. Також наживалися на дрібних кустарях заможні шкіряники: 

давши в борг сотню овчин за 130 крб., вони вимагали повернути не менше 

ніж 150 крб.2. Містечкові кустарі та ремісники були переважно середняками, 

у тих, хто мав механічні двигуни, рівень заробітку був достатнім, щоб жити 

безбідно3. За економічними показниками кустарів-шкіряників можна 

поділити на дві категорії: заможні, що мали значні обігові кошти і 

можливість брати кредит на вигідних умовах (переважно власники шкіряних 

заводів), та основна маса кустарів – дрібні виробники, котрі витрачали увесь 

свій заробіток на задоволення потреб першої необхідності. У зв’язку з 

відсутністю обігових коштів дрібні кустарі зверталися до послуг євреїв-

лихварів, переплачуючи великі проценти; банківський кредит для них був 

майже неможливий4.  

Основна маса дрібних кустарів-шкіряників жила бідно. Родина з 5 – 6 

чоловік витрачала на продукти харчування приблизно 80 – 100 крб. на рік:  на 

м’ясо – 15 крб., сало – 10 крб., рибу – 3 крб., борошно – 36 крб., пшоно – 3 

крб., цукор – 3 крб. Чай вживали дуже рідко; паливо обходилося в 15 крб. на 

рік5.  

                                                 
1 Нізова Л. Сільський кустар // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: 

Міжвідомчий збірник наукових праць / [відп. ред. С. В. Кульчицький]. – К.: НАН України. 
Інститут історії України, 2005. – Вип. 14. – С. 200. 

2 Каталей В. Кустарная промышленность... – С. 287. 
3 Нізова Л. Повсякденне життя кустаря… – С. 296. 
4 Рындзюнский П. Г. Крестьянская промышленность... – С. 210.  
5 Ярошевич Д. Кустарный промысел… – С. 23. 
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Подані дані щодо вартості основних продуктів харчування 

визначають  купівельну спроможність ремісників на початку ХХ ст. у 

Київській губернії1. 

Назва товару Одиниця 
виміру 

Ціна у крб. Назва 
товару 

Одиниця 
виміру 

Ціна  у крб. 

Хліб білий кг 0, 06 – 0,09 Гуска шт. 1, 2 
Хліб житній « 0, 05 – 0, 07 Огірки « 1, 4 
Яловичина « 0, 17 – 0,34 Яйця 

курячі 
сотня 2 – 4 

Олія « 0, 5 Курка « 0, 45 – 0, 85 
Риба солона « 0, 45 Оселедці 10 шт. 0, 5 
Цибуля « 0, 02 – 0,05 Чай кг 2 
Сир  « 0, 15 – 0,22 Локшина « 0, 1 
Масло 
вершкове 

« 0, 87 – 1, 27 Сіль « 0, 5 – 0, 6 

Цукор « 0, 26 – 0, 35 Молоко відро 1, 2 
Свинина « 0, 3 – 0, 32 Картопля кг 0, 17 – 0, 4 

 

Розглянемо умови праці кустарів, зайнятих шкірообробництвом. Як і 

більшість дрібних домашніх виробників, шкіряники виконували основну 

частину виробничих процесів у житловому приміщенні. Всі роботи, крім 

розмочування шкір, проводилися у теплу пору року на подвір’ї, в холодну – у 

хаті або спеціальних приміщеннях. Менш заможні господарі мали одну хату 

для житла і для промислу; чан для зоління в хаті закопували в землю, а чан 

для дублення встановлювали зверху або закопували у земляну підлогу. Цей 

чан, накритий дошками, виконував також інші функції, зокрема заміняв 

ліжко чи стіл. Хати, в яких стояли чани, швидко прогнивали і слугували не 

більше 10 років. 

У Чернігівській губернії багато шкіряників, особливо в селищі 

Олишівці, мали подвійні хати, розділені між собою сіньми. Одна половина 

використовувалася виключно для житла, інша – для ремесла. Заможні 

господарі мали окремі приміщення, іноді більші за розмірами і дорожчі, ніж 

                                                 
1 Молчанов В. Корупція як соціальний чинник добробуту імперської адміністрації у 

підросійській Україні  / В. Молчанов  // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ: 
Інститут історії України НАН України, 2008. –  №14. –  С. 263. 
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хата: в Чернігівській губернії вони були у шкіряників Седнева, Олишівки, 

Кобижчів. Найменші та найдешевші були приміщення шкіряників 

Козелецького повіту: їх розмір становив приблизно  6, 5 × 6, 5 м., вони мали 

земляну підлогу, були вкриті солом’яним дахом1. 

У Полтавській губернії у бідних кустарів не було окремих приміщень 

для роботи, чани для зоління вони розміщували безпосередньо в хаті; 

чинбарні могли собі дозволити лише багаті господарі2. У Чернігівській 

губернії не було окремих приміщень для шевського промислу ні у бідних, ні 

у заможних кустарів3. У Київській губернії шкіряники мали окремі 

приміщення, облаштовані печами та лежанками (для роботи взимку). 

Шевські майстерні тут мали лише крупні підприємці4.  

Експозиція «Двір чинбаря» (Національний історико-етнографічний 

заповідник, м. Переяслав) дає можливість дослідити функціональні 

особливості житлових та господарських приміщень, розташованих у садибі 

чинбаря із с. В’юнище Переяславського повіту Полтавської губернії у другій 

половині ХІХ ст.: на подвір’ї знаходяться хата, повітка, саж. Хата 

складається з житлової частини (1 кімната), сіней та комори. В сінях 

розміщені знаряддя праці чинбаря: барабан для шліфування овчин, кобилиця, 

витяжна дошка, струги та ін. (див. додаток Б). У повітці обладнана майстерня 

чинбаря. Тут розташовані чани для зоління і дублення шкір, кінний пристрій 

для дублення дубової кори, ручний каток для пресування підошов. 

Розмочування шкір кустарі-шкіряники здійснювали у хаті в діжках, на 

подвір’ї в «копанках» чи «сажалках», у найближчих озерах та річках, що 

спричиняло їх сильне забруднення: кожум’яки м. Зінькова таким чином 

отруювали воду в невеликій річці, від чого вже в кінці червня або на початку 

липня вона загнивала і мала неприємний запах. У м. Лубнах Полтавської 

губернії не лише ремісники, а й інші мешканці, що жили біля чинбарень, 

                                                 
1 Краткий обзор кустарных промыслов… – С. 73, 74. 
2 Святловский В. Кустари-кожевенники…– С. 16. 
3 Пакульский Н. Краткие очерки… – С. 39. 
4 Сапожный, сыромятно-шорный… – С. 186, 187. 
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страждали на часті легеневі захворювання; саме звідси розпочиналися 

епідемічні хвороби в місті. Всі шкіряники в Лубнах скидали відходи свого 

виробництва прямо в річку Сулу, з якої люди набирали воду та поїли худобу. 

У м. Ромни використану дубову кору кустарі викидали прямо на вулицю 

перед двором1. У м. Києві у 1913 р. епідемія холери розповсюдилася  в 

основному в одному районі – на Подолі, де зосередилася переважна 

більшість міських шкіряників. Чинбарі м. Седнів Чернігівської губернії 

селилися поблизу річки та забруднювали навколишнє середовище відходами 

виробництва; використане дубло вони виливали прямо у річку, що 

спричиняло появу сильного специфічного запаху в усьому передмісті2.   

Незадовільним був санітарно-гігієнічний стан і житлових приміщень 

бідних кустарів: маленькі вікна не пропускали достатньо світла, керосинові 

лампи слабко освітлювали хату у вечірній час, тому в хаті завжди було 

напівтемно. Підлога в простих селянських хатах була зазвичай земляна і в 

періоди дощів та снігу вона перетворювалася на брудну жижу під ногами. У 

невеликій хаті, яка складалася переважно з однієї кімнати, тіснилася вся 

сім’я кустаря – і старі, і діти. Особливо складними були побутові умови в тих 

кустарів, у котрих чани для зоління та дублення знаходилися в хаті; тут і 

майстру, і його родині доводилося постійно (також і під час сну та 

споживання  їжі) дихати шкідливим повітрям. Особливо небезпечними були 

чани для зоління, тому їх намагалися винести на подвір’я. Обробка овчин, на 

відміну від обробки інших шкір, пов’язана з високою температурою, що 

необхідна для їх просушування (до +30 С). Висока температура, брак 

повітря, шкідливі випари позначалися на здоров’ї кустарів та їхніх родин. 

Тому овчинники, як правило, були бліді та мали більш виснажливий вигляд, 

ніж шкіряники3. Оскільки взимку робота виконувалась у хаті, це спричиняло 

неприємний запах, особливо під час вимочування шкір, шкідливі випари, 

вогкість, несвіже повітря. 
                                                 

1 Курилов И. Роменская старина… – С. 162. 
2 Рындзюнский П.Г. Крестьянская промышленность… – С. 241. 
3 Святловский В. Кустари-кожевенники… – С. 40 – 43. 
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Тривалість робіт у шкіряному промислі залежала від 

землезабезпечення кустарів. Малоземельні шкіряники, які не відійшли від 

землеробства, займалися промислом у вільний від польових робіт час, тобто 

7 – 9 місяців на рік1. У Полтавській губернії шкіряники та шевці працювали 

приблизно 260 днів на рік2. Заможні кустарі, які мали значні земельні наділи, 

використовували працю найманих робітників, тому обробкою шкір 

займалися цілорічно, наприклад, у Олишівці Чернігівської губернії3.  

Цілорічно займалися промислом також шкіряники, які здавали свої землі в 

оренду, та безземельні кустарі. Крім того, в літній період вони практикували  

відхід на заробітки до інших губерній4. 

Особливістю шкіряного промислу був його відхожий характер: у 

деяких селах шкіряники існували як постійні ремісники, а в деякі вони 

приходили з інших, часом із російських, сіл. Наприклад, у Довжицьку 

волость Чернігівського повіту Чернігівської губернії щорічно восени 

приходили овчинники з Калузької губернії. Вони вичиняли шкіри не лише 

овець, але й свиней та великої рогатої худоби. Виробивши кілька сотень шкір 

в одному селі, вони переїжджали в інше і т. д.5 Приходили овчинники і в села 

Полтавської губернії, зокрема, у Велико-Будищанську волость Гадяцького 

повіту, Пісчанську волость Золотоніського повіту, Хорошківську волость 

Кобеляцького повіту, Мало-Перещепинську волость Костянтиноградського 

повіту, Пустовойтівську та Святилівську волості Кременчуцького повіту, 

Шишацьку волость Миргородського повіту, Ковалівську волость 

Переяславського повіту, Криворудську, Ново-Аврамівську та Худоліївську 

волості Роменського повіту.  

Відхожий овчинний та шевський промисел характерний і для кустарів 

Чернігівської губернії. Заняття відхожими промислами було проявом їх 

                                                 
1 Сапожный, сыромятно-шорный... – С. 186. 
2 Кустарная промышленность и промысловая кооперация // Материалы ІІІ Пленума… –     

С. 19. 
3 Краткий обзор кустарных промыслов... – С. 95. 
4 Кустари и ремесленники…  – С. 29. 
5 Цытович Н. Кустарная промышленность… – С. 64, 65. 
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бажання закріпити економічну незалежність від скупників, зміцнити своє 

місцеве виробництво, яке залишалося для них основною справою. Також 

відхожі промисли сприяли вигідному отриманню сировини та нових 

споживачів у місцевостях, де не було конкуренції. Як правило, відхожі 

кустарі виконували лише замовлення місцевих жителів1. Так, шевці з 

Чернігівської губернії приходили до Йорданівської волості Зінківського 

повіту, Ковалівської та Пирятинської волостей Переяславського повіту, 

Мало-Дівицької волості Прилуцького повіту Полтавської губернії2. 

Шевський промисел набув значного розвитку також у Київській 

губернії. Так само, як і овчинний, він зосереджувався переважно в містах і 

містечках. У м. Києві до наших днів зберігся будинок, де ще з XVI ст. 

розміщувалася організація подільських міщан-шевців. Шевський цех мав  

свій статут, форму одягу, хоругву та печатку. На емблемі цеху був 

зображений великий чобіт, оточений різними жіночими черевичками3. 

Заможні київські шевці наймали на роботу майстрів, підмайстрів, помічників 

підмайстрів, учнів. Взуття шили вручну або за допомогою швейної машинки. 

Спали учні та підмайстри в окремій кімнаті, у майстерні або на кухні. Учні 

отримували одяг, житло, харчування. Підмайстри харчувалися за свій 

рахунок або за рахунок господаря. На сніданок отримували чай, булку; на 

обід – борщ або суп із м’ясом, печеню, кашу; на вечерю їли те, що 

залишилося від обіду. Часто піч, у якій готували їжу, розміщувалася в 

майстерні, тому повітря там бувало важке; майстерні зазвичай були невеликі 

за розміром, погано освітлені4.  

 Заможні шевці, які жили у передмісті м. Ромни Полтавської губернії, 

з покоління в покоління займались виробленням шкір і пошиттям з них 

простих селянських чобіт та черевиків. Їх побут мало чим відрізнявся від 

побуту бідних кустарів: маючи по 5 – 10, а подекуди до 25 найманих 
                                                 

1 Рындзюнский П.Г. Крестьянская промышленность… – С. 249. 
2 Кустари и ремесленники... – С. 212. 
3 Київ: енциклопедичний довідник / [за ред. А. В. Кудрицького]. – К.: Головна редакція 

Української Радянської Енциклопедії, 1981. – С. 552. 
4  ЦДІАК України, ф. 575, оп. 1, спр. 5, арк. 86; Там само. – Спр. 6, арк. 15, 26, 23. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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робітників, вони жили та працювали з ними в одній хаті, рідко хто мав 

кімнату для гостей. Вдягалися ремісники просто, але не від скупості, а тому, 

що так вони навчали бережливості своїх учнів та підмайстрів. Наприклад, 

вони носили латані чумарки, які дісталися їм ще від їхніх батьків, гроші 

тримали при собі або закопували їх біля хат. Зимовим одягом для них 

слугував білий нагольний кожух, у свята вони одягали кожухи з високим 

коміром, обшиті чорним смухом та покриті черкасином або сукном. 

Харчування ремісників та їхніх учнів також було дуже простим. Проте вже 

наприкінці ХІХ ст. вироблення шкір у Ромнах значно скоротилося через 

наповнення місцевого ринку шкірами з Болхова та Єльця Орловської губернії 

та готовим взуттям з Москви й Варшави, тому статки ремісників значно 

зменшилися, багато хто з них припинив заняття ремеслом. Поступово вся 

торгівля шкірами у містечку перейшла до рук євреїв1.  

Особливу увагу варто звернути на участь євреїв у розвитку шкіряного 

кустарного промислу на досліджуваній території. Перш за все, вони активно 

займалися комерційною діяльністю як скупники шкіряної продукції, 

посередники, лихварі. Частина євреїв займалася ремеслами,  здебільшого 

шевством та кожухарством. Проте зневага до фізичної праці, яка споконвіку 

культивувалася у єврейському середовищі, призвела до того, що євреї-

ремісники не користувалися повагою єврейського населення, тому ремеслом 

зазвичай займалися бідні євреї, сироти. Лише великі злидні могли змусити 

єврея-батька віддати свого 13 – 14-літнього сина на навчання до майстра, де 

хлопчик спершу виконував виключно роботу по господарству, а потім, через 

два роки, залучався до ремесла2. Шевці працювали переважно на замовлення, 

кожухарі – на ринок, де вони продавали кожухи, кожушанки, шапки. 

Важливим у їхній професії було також вміння розхвалити та продати свій 

товар, вести торг з покупцем. Так, під час продажу товару на ярмарку 

                                                 
1 Курилов И. Роменская старина… – С. 164. 
2 Труды этнографическо-статистической экспедиции… – Т. VII. – Выпуск 2. – С. 92, 93.  
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продавець-єврей спритно надівав на покупця шапку, а потім кожух, вертівся 

біля нього, примовляючи, що йому ці речі дуже личать1.  

Традиційне життя кустарів та ремісників змінилося із встановленням 

радянської влади. Основним пріоритетом державної політики стала побудова 

соціалістичного суспільства, що характеризується одержавленням приватних 

виробничих майстерень, усуспільненням засобів виробництва та поступовим 

перетворенням кустарів на робітників фабрично-заводської промисловості. 

Одноосібне домашнє виробництво поступово витіснялося колективними 

формами господарювання: артілями, кооперативами, трудовими комунами. 

Кустарі-середняки неохоче йшли працювати в державний сектор, оскільки 

мали вже налагоджене виробництво, інструменти, ринок збуту та не хотіли 

ділити прибутки порівну з бідними кустарями. До шевських та кожум’яцьких 

артілей вступали сільські бідняки, що ледве зводили кінці з кінцями, адже це 

забезпечувало їх робочими місцями та інструментом. Саме у бідноті уряд 

вбачав свою опору у боротьбі з куркулем, тому всіляко намагався створення 

спілки з нею: створювалися фонди бідноти, здійснювалося їх кредитування, 

забезпечувалися пільгові умови для закупівлі сировини тощо2.  

Повсякденне життя кустарів та ремісників у 20-х роках ХХ ст. 

залежало від умов їхньої праці: у майстерні, кооперативі, самостійно вдома, 

як найманий працівник, учень чи підмайстер. Найбільш обтяжливою була 

праця найманого кустаря або ремісника, що відзначалася ненормованим 

робочим днем та великим фізичним навантаженням. Заможні кустарі 

приховували своє становище та працювали підпільно. Разом з тим значна 

частина дрібних домашніх виробників, що займалися виробленням шкіри та 

пошиттям взуття, припинили заняття промислом у зв’язку із нестачею 

сировини: у 1922 р. (порівняно з 1916 р.) поголів’я коней зменшилося на      

35, 1%, великої рогатої худоби – на 24, 4%, свиней – на 42,2%, овець і кіз –      

на 24, 8% . 
                                                 

1 Юрченко В. Ярмарок в системі традиційної культури… – С. 112. 
2 Кооперирование и коллективизация бедноты и батрачества в кустарно-промысловой 

кооперации. Сборник материалов. – М.: Издание Всекопромсоюза, 1930. – С. 5, 32, 44. 
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Нова економічна політика (неп), з одного боку, сприяла пожвавленню 

розвитку кустарної промисловості, зокрема, кустарі та ремісники отримали в 

користування списані з непрацюючих заводів та фабрик механічні засоби та 

практично були позбавлені конкуренції з боку великого капіталу у зв’язку з 

його націоналізацією. З другого – у 1922 – 1923 рр. оподаткування  досягло 

максимального показника і разом з іншими зборами становило 100% від 

прибутку кустарів1. Це змушувало найбіднішу частину кустарів приховувати 

від державних органів рід занять і не реєструвати промисел2. Зупинялися, 

щоб не сплачувати податки, майстерні, кооперативи. Але ринок при цьому не 

зменшував торгівлі кустарно-ремісничими товарами: це відбувалося через їх 

тіньове виробництво. Така діяльність була небезпечною, оскільки 

індивідуальне вироблення шкіри переслідувалося владою3. 

У 1925 – 1926 рр. кустарі перестали критися в тіньовому виробництві 

–  цьому сприяло встановлення податкових пільг. Вони починали відкривати 

кооперативи, артілі з метою отримання пільг на придбання сировини4. Під 

час непу кустарі мали певною мірою забезпечений побут. Дрібний 

товаровиробник жив значно краще, ніж робітничий клас, оскільки шкіряна 

промисловість залишалася домінуючою у забезпеченні населення своєю 

продукцією.  

Розпочата в 1928 р. колективізація сільського господарства 

передбачала усуспільнення засобів виробництва та мала на меті витіснення 

приватного сектору з економіки держави. Боротьба з кустарями-власниками 

шевських майстерень полягала у надмірному їх обкладенні податками; в разі 

несплати конфісковували майно5. Проти заможних приватників, які мали 

великі господарства і використовували найману працю, під гаслом ліквідації 

куркульства як класу розпочалися масові репресії. Згодом куркулями стали 
                                                 

1 Низова Л. Повсякденне життя українських… – С.  94. 
2 Низова Л. Стан кустарної промисловості напередодні її соціалістичного перетворення  / 

Л. Низова // Український історичний журнал. – 1986. – №11. – С. 127. 
3 Костенко Л. Кожум'яцьке і шевське ремесло… – С. 81. 
4 Низова Л. Повсякденне життя українських... – С. 91. 
5 Вербицький М. Найбільший злочин Кремля / М. Вербицький. – Лондон: Накладом 

ДОБРУС у В. Британії, 1952. – С. 14. 
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називати і середняків, а для бідняків, які не бажали віддавати своє майно на 

користь держави, придумали термін «підкуркульник». Під гаслом «грабуй 

награбоване» у власників невеликих чинбарень забирали сировину, 

інструменти, руйнували виробничі приміщення. Сільським кустарям не 

дозволялося мати навіть примітивних верстатів. Було заборонено дрібну 

торгівлю й продаж власних виробів. Ідеологічний тиск, конкуренція з 

державними підприємствами, нові податки та суворі норми трудового 

законодавства спричинили масове припинення діяльності кустарів-

шкіряників та змушували їх шукати інших шляхів заробітку. 

У 1927 – 1928 рр. влада розпочала широку кампанію по втягуванню 

ремісників та кустарів у систему радянської кооперації: дрібним виробникам 

обмежили пільги та спрямували їх в артілі або кооперативи з радянськими 

формами праці1. У 1930-ті роки посилення тиску на кустарів, нав’язування 

нових виробничих технологій, відсутність та низька якість сировини, 

безгосподарність керівництва призвели до звільнення великої кількості 

майстрів із кооперативів та артілей2. 

Під час Голодомору 1932 – 1933 рр. розвиток народних ремесел, у 

тому числі шкіряних, фактично припинився. Доведені до відчаю голодні 

люди вживали у їжу навіть неїстівні шкіряні вироби: мололи на борошно 

шкіри та підошви взуття, обтинали старі шкіри та хутра, щоб приготувати 

щось на зразок «локшини», варили холодець зі шкір коней3; у Київській 

області варили «бовтанку» з кісток, шкіри та частини черевика4. Крім того, із 

шкіряних пасків робили борошно5, варили і їли шкіри телят, корів6. Голод 

забрав життя багатьох кустарів. Не даючи жодного шансу на виживання, у 

них руйнували чинбарні, забирали обладнання, сировину. Але, незважаючи 

на такі жорсткі умови, частина кустарів змогла вижити та врятувати свої сім’ї 
                                                 

1 Низова Л. Повсякденне життя українських … – С. 97. 
2 Стасюк О. Деформація традиційної… – С.  6, 7. 
3 Герасимович І. Голод на Україні… – C. 244. 
4 Robert Conquest. The Harvest of Sorrow... – C. 244. 
5 Стасюк О. Харчування та замінники… – С. 100. 
6 Свідчення Бондаренко А.В., 1914 р.н., с. Кропивне…; Свідчення Поповиченко О.І., 1921 

р.н., с. Терешиха....  
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завдяки ремеслу: за пошиття або ремонт взуття люди платили шевцям хто що 

міг, проте дуже часто вони працювали «за спасибі»1. Заняття ремеслом у 

роки Голодомору допомогло вижити також міським жителям: окремі 

викладачі вишів залишали викладання та влаштовувалися працювати 

шевцями2.  

Початок 1940-х років характеризується майже повним відходом села 

від кустарної промисловості. Проте у зв’язку з товарним голодом низкою 

урядових постанов було запроваджено утворення на селі мережі 

промислових майстерень, у тому числі шкіряних, шевських та смушево-

шубних. Також передбачалося, щоб продукція промкооперативів (повністю 

або частково) залишалася на місцях виробництва. Такі заходи мали 

стимулювати розвиток місцевої кустарної промисловості та спонукали до 

пошуків нових сировинних джерел. Однак ці постанови не мали позитивного 

впливу на розвиток кустарної промисловості на селі через брак сировини та 

відсутність зацікавленості виробників промкооперації3.  

Протягом перших повоєнних років у зв’язку з відсутністю товарів 

першої необхідності деякі кустарі продовжували займатися шкіряним 

промислом нелегально, наприклад, у м. Василькові на Київщині вони  

виробляли шкіру як під час війни 1941 – 1945 рр., так і в післявоєнний 

період4. 

Як і інші представники ремісничих професій, кустарі-шкіряники  мали 

своєрідний побут та звичаї. Розглянуті етнографічні матеріали висвітлюють 

традиційні світоглядні уявлення кустарів, пов’язані із шевським та 

кожум’яцьким ремеслом. Наприклад, понеділок вважався важким днем, 

однак вірили, що розпочата цього дня шевська робота скоро буде виконана: 

«Понеділок – шевський празник». Проте більшість шевців Полтавської 

губернії починали роботу не з понеділка, а з вівторка, пояснюючи це тим, що 

                                                 
1 Свідчення Городненко П. Г., 1926 р.н., с. Обманів…  
2 Герасимович І.  Голод на Україні ... – C. 132. 
3 Моргун О. Нарис історії промислової… – С. 165, 180, 181. 
4 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14 – 3, од. зб. 1441, арк. 6.  
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«…за роботу більш гривеника не заробиш, то краще віднести його в казну 

(монополію)». Відпочивали кустарі у святкові, а також ярмаркові та базарні 

дні, особливо виробники, які самостійно збували свій товар, адже в кінці 

торгу більшість із них «базарувала» – розпивала «могорич». Загалом у 

майстрів, зайнятих шкірообробним промислом, сформувалася своя система 

традицій, пов’язаних з ярмаркуванням. Збираючись на торг, шевці казали: 

«Дай Бог продать». Щоб чоботи краще продавалися, на перші зароблені 

гроші плювали або торкалися ними товару1. Під час купівлі шкір виконували 

низку обрядодій: промовляння молитви на успішне здійснення торгу, 

рукобиття при встановленні ціни на товар, виставлення могоричу як знак 

скріплення угоди. При купівлі чобіт покупець і продавець обмінювалися 

рукостисканням та розпивали могорич під час покупки або по закінченні 

ярмарку. Вироби з овчини (кожух та шапка) використовувались при 

виконанні обрядів купівлі-продажу: під час передачі худоби покупцю 

продавець тримав себе за полу кожуха, «щоб залишити частину щастя собі». 

Через полу кожуха продавець передавав новому власнику повід від вуздечки 

чи налигача коня, корови або вола2. Шапку звинуваченого в обмані торговця 

знімали з власника і кидали у натовп, супроводжуючи сміхом3. Серед інших 

звичаїв, пов’язаних із використанням шкіряних виробів, побутувало водіння 

крадія овець, вдягненого у невичинені овечі шкіри, по селу під супровід 

«духових інструментів»: відер, чавунів4. 

Шкіряні вироби знайшли своє відображення у народних 

математичних знаннях, зокрема, при лічбі чобіт, підошов використовувалась 

така числова група, як пара5. Іншим прикладом може слугувати  позначення 

кількості матеріалу, відданого для вироблення чинбарям або овчинникам, за 
                                                 

1 Костенко Л. Шевський кустарний промисел… – С. 30. 
2 Юрченко В. Народні звичаї на ярмарках України… – С. 120. 
3 Там само. – С. 122. 
4 Нариси повсякденного життя радянської України в добу НЕПу (1921 – 1928 рр.): 

колективна монографія:  в 2 ч. [відпов. ред. С.В. Кульчицький]. – К.: НАН України. Інститут 
історії України, 2009. – Ч. 1. – С. 181. 

5 Скрипник Г. Народні знання / Г. Скрипник //  Українська минувшина: ілюстрований 
етнографічний довідник. – 2-е вид. / [А.П. Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна  та ін]. – К.: 
Либідь, 1994. – С. 209. 
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допомогою бирки – невеликої палички або дощечки, на якій робили 

відповідні надрізи, а потім її розколювали на дві половини – одну замовник 

залишав собі, іншу віддавав майстру. При здійсненні розрахунку обидві 

половинки бирки прикладали одну до одної1. 

Наприкінці ХІХ ст. у деяких місцевостях досліджуваного регіону 

збереглася цехова організація шкірообробного ремесла: у 90-х роках ХІХ ст. 

у м. Березна Чернігівської губернії існували об’єднання шевців і кушнірів, 

члени яких збиралися раз на рік та робили добровільні внески, які 

використовували на позички своїм членам, для прикрашання місцевих 

церков2. У м. Ромни Полтавської губернії наприкінці ХІХ ст. діяли два 

шкіряних цехи: простошевський (виготовляв просте селянське взуття) та 

німецько-шевський (займався пошиттям взуття міського фасону) цехи, які 

були найбільшими у місті3.  

Ставлення українців до праці ремісників, значення хутряних та 

шкіряних виробів у побуті знайшли своє відображення у народних прислів’ях 

та приказках, казках, повір’ях тощо. Опрацьовані етнографічні матеріали 

дають можливість виділити такі різножанрові фольклорні твори, пов’язані з 

шкіряним ремеслом: 

1. Прислів’я: 

 а) про шевський промисел: Він і швець, і жнець, і на дуду грець. Ні 

швець, ні жнець, ні на дуду грець. Ні швець, ні кравець, ні чортзна-що. Ні 

швець, ні мнець. Ні швець, ні мнець, а катзна-що. Ні швець, ні кравець, а так 

собі. Ні швець, ні кравець, ні коваль, ні стругаль – просто говорильник. От 

тобі й швець, коли не хотіла доброго чоловіка мати. Он тоє править, як швець 

женився. Писар провинився, а шевця повісили. Швець заслужив, а коваля 

повісили. Про те знає швець та кравець, що він буде кроїть. Той тілько втне, 

що швець шилом молока. У шевця Данила робота зогнила. Швець без чобіт, а 

                                                 
1 Історія української культури: у 5 т… – С. 444. 
2 Каталей В. Кустарная промышленность… – C. 303, 304. 
3 Лысенко С. Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской губернии…  Выпуск ІІ. 

Роменский уезд. – С. 316. 
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тесля без воріт. Швець завжди без чобіт. Швець завжди без чобіт, тесля без 

стільця. Швець в кобилі шкіру хвалить. Швець в подертих чоботях ходить. У 

шевця черевики завжди рвані. Швець копилом перекинув. Швець, мнець, 

копитець набрав підошов та й до чорта пішов. Швець – не купець, а коза – не 

товар. Швець, що ступить, то збреше. Що б то був за швець, коли б усім на 

один копил чоботи шив. Якби в шевця не клесачка, швець пропав би, як 

собачка. Якби шевцеві не правило, то б його скривило. Знай, шевче, своє 

копито. Знай, шевче, своє правило, а помежи кравців не лізь. Знай, шевче, 

своє шевство, а в кравецтво не мішайся. Коли швець, пильнуй свого копита. 

Шевче, тримайсь свого копита. Не лякайтесь, люди добрі, що я швець, 

говоріть зі мною, як з простим. Не потурай, що я швець, а говори, як з 

простим. Чуєш, говори зі мною, як з простим, а не думай того, що я швець1. 

Нашій Ганні рідний швець2. Ні швець ні жнець3. Швець не наша віра, бо 

натягає шкуру4. П’яний, як швець5. Без шила не швець, а без ігли не кравець6;  

б) про кожум’яцький промисел: Хоч кожух мняти, аби не гуляти. Не 

варта шкурка вичинки. Не вистане скірка за виправку. Не стане скорка за 

виправку. Не стала шкура за виправку. Стане шкурка за вичинку. Шкурка за  

вичинку не стане. Шкурка вичинки не варта. Оддасть шкурку за виправку. Не 

вистарчить шкура за виправку7; 

в) про кожух:  Добра штука оті вівці: і кожух, і свита, і губа сита! 

Дурний на санях дрижить, а кожух під ним лежить. Лиха тому зима, в кого 

кожуха нема, чоботи ледащо і робити нема що. Надягай, бабо, кожуха, бо 

буду батогом бити. Сій овес у кожусі, а жито в брилі. Овес у трьох кожухах, 

та вітру боїться. Вчепився, як реп’ях кожуха8. У мене кожух волохатий, то 

                                                 
1 Прислів’я та приказки: Природа... – С.272, 273. 
2 Гринченко Б. Этнографические материалы… Т. І. – С. 238. 
3 Адріяновa-Перетц B. Полтавські прислів’я… – С. 152. 
4 Труды этнографическо-статистической экспедиции. – Т. I. – Выпуск 2. – С. 303. 
5  Приказки й половиці. Випуск ІІ. – Київ – Львів: Б. в., 1923. – С. 39.   
6 Плав’юк С. Українські приповідки / С. Плав’юк. – Едмонтон: Катедра української 

культури та етнографії ім. Гуцуляків, Альбертський університет, 1996. – Том ІІ. – С. 290. 
7 Прислів’я та приказки: Природа... – С. 271. 
8 Плав’юк С Там само. – С. 64, 108, 128, 145, 191, 285.  
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буде мій зять багатий1. Зима, кожуха нема, чоботи ледащо і робити нема за 

що. Не дай, Боже, з Івана пана, з кози кожуха, а з свині чобіт. По Святім Дусі, 

та все в кожусі. Трудно літом без корови, а зимою без кожуха. Завірюха – 

треба кожуха! Хоч у мене шуба овеча – душа чоловіча. Ми в кожусі та при 

своєму дусі, а хто у лиссях, той у мислях. До Духа не скидай кожуха; пройде 

Дух, знов надівай кожух. Чужий кожух не гріє2. Не скидай кожуха до святого 

духа, а по святім Дусі в тім же кожусі3. Казав пан: «Кожух дам», то й слово 

єго тепле. Обіцявся пан кожух, то й слово єго тепле4. Обіцяв пан кожух дать, 

то й слово єго тепле5. Обіцяв пан кожух – тепле його слово6. Як іде вербич 

(Вербна неділя), то два кожуха на себе тербич7. Обіцяв пан кожуха дати, та 

тільки слово тепле. Козячий кожух та вербові дрова – смерть готова! Без 

кожуха буде сукуруха. Кожушана латка – за рідного батька! Кожух, свита – 

та й душа сита. Вітер каже: «Гу-гу-гу, сім свит продму!» – А кожушана латка 

лежить тихесенько в кутку та й каже: «А мене не продмеш!» – Тоді вітер 

розсердився та й: «Мовчала б уже там, коли тебе ніхто не чіпає. – Тут не про 

тебе річ!»8; 

г) про взуття: Іден чобіт на підкові, а другий на корку, хоче собі лиха 

мати, візьми собі дворку9. Виходив не одні чоботи10. Не в тії чоботи взувся. 

Дурний, як чобіт. Вплуталась, як Настя в лапті. Видно пана по халяві. 

Господи, благослови стару бабу на постоли, а молоду на кожанці. Як гуляв, 

так гуляв – ні чобіт, не холяв. Гулі не одного в лапті обули. Чоботи каші 

просять. Великий чобіт на нозі, а вузький під лавкою. На нозі сап’ян рипить, 

а в борщі трясця кипить. Чоботи пасові, як на псові. Ноги собі сколить, а 

                                                 
1 Прислів’я та приказки: Природа... – С. 210. 
2 Малинка А. Н. Сборник материалов... – С. 192. 
3 Адріяновa-Перетц B. Полтавські прислів’я... – С.150. 
4 Прислів’я та приказки: Природа... – С. 195. 
5 Адріяновa-Перетц B.Там само. – С. 151. 
6 Приказки й пословиці. Випуск І. – Київ – Львів: Б. в., 1923. – С. 18.  
7 Прислів’я та приказки: Природа… – С. 216. 
8 Воропай Олекса. Українські народні приповідки… – С. 35, 38. 
9 Малинка А. Н.  Там само. – С. 194. 
10 Приказки й половиці. Випуск І... –  С. 36. 



 

 

84 

чоботи на кию носить. Ціле літо босини справляє1. Я про пироги, а не про 

чоботи. До роботи в Гриця порвані чоботи. Три дні в чоботи взувається. У 

скрипучих чоботях ходить, а босі сліди робить2; Не журись, що нема чобіт: 

менше буде клопіт, а то ще мазати треба та вбуваться3. 

д) про шапку: Не купив батько шапки, нехай вуха мерзнуть. Сохрани 

нас, Боже, від пана Кістяна, від вербових дрів, телячого кожуха, заячої шапки 

та свинячих постолів. Наша хата – не кабак, а хто в шапці, той дурак! Якраз 

по Іванові шапка. Це не по Іванові шапка4. На чоловікові шапка горить. Не 

для шапки голова на плечах5. 

2. Скоромовки: Котрий кожух найковтуноватіщий?6 

3. Повір’я: Шапки на стіл не годиться класти, бо кілько кришок на 

столі, то стілько буде вошей на голові у того, хто положив. Не годиться дві 

шапки надівать на голову, то той два годи дурний буде. У шапці гріх у хаті 

сидіть, бо богі єсть. Як ходить в однім чоботі, то вмре мати. У шапці їсти – 

теща глуха буде7. 

4. Казки: «Кирило-кожум’яка»8, «Швець-богатир»9. 

5. Жартівливі пісні: «Ішов швець на гребиці», «Ліз швець по драбині»,  

«Шевче, серце», «За-в городом жито жала», «Бодай мати не конала, що за 

шевця мене дала»10. 

6. Колискові, забавлянки, де взуття виконує функцію оберега 

маленької дитини, є запорукою її міцного та спокійного сну. 

Забавлянка: 

Кую, кую ніжку, 

Поїду в доріжку, 

                                                 
1 Воропай Олекса. Українські народні приповідки… – С. 36. 
2 Плав’юк С. Українські приповідки… – С. 201, 231, 271, 285. 
3 Гринченко Б. Этнографические материалы… Т. І. – С. 239. 
4 Воропай Олекса. Там само. – С. 35, 38. 
5 Плав’юк С. Там само. – С. 289. 
6 Гринченко Б. Там само. – С. 237. 
7 Труды этнографическо-статистической экспедиции... – Т. I. – Выпуск 1. – С. 107, 110. 
8 Труды этнографическо-статистической экспедиции… – Т. ІI. – С. 130, 131. 
9 Там само. – С. 635. 
10 Труды этнографическо-статистической экспедиции... – Т. V. – С. 1173 – 1176. 
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Куплю черевички, 

Ніжки невеличкі. 

Колискова: 

Ой ну, люлі, люлі налетіли гулі… 

Посідали гулі на воротях 

У червоних у чоботях. 

А я піду познімаю, 

На ніженьки понадіваю1. 

Окрему групу етнографічних матеріалів становлять дослідження 

походження українських прізвищ від назв професій, пов’язаних із шкіряним 

ремеслом. Нами встановлено, що найпоширенішими з них є:  

– прізвища, що вказують на безпосереднього носія професії: 

Чинбар, Швець, Кушнір, Лимар, Римар; 

–  прізвища, що вказують на родинний зв'язок сина з батьком –  

носієм професії: 

– утворені за допомогою суфікса -енко: Шевченко, Лимаренко, 

Римаренко,  Чинбаренко, Кушніренко; відросійські варіанти Кушніров, 

Шевцов; 

–   утворені за допомогою суфікса -ук, -чук: Шевчук, Кушнірук, 

Лимарчук, Римарчук. 

Народна традиція давати напівофіційні імена та прізвиська (які потім 

переросли в прізвища) людям залежно від роду їх занять простежується на 

прикладі с. Поличинці Бердичівського повіту Київської губернії, де здавна 

існувала династія лимарів, які виробляли збрую у місцевих поміщиків. 

Заняття промислом переходило від батька до сина з давніх часів, всі шорники 

у згаданому селі мали лише прізвище Римар (синонім від лимар)2. Іншим 

прикладом може слугувати прізвище відомого у Чернігівській губернії 

кустаря, який займався пошиттям овчинних рукавиць – Кушніров3.  
                                                 

1 Український modus vestiendi… – С. 129. 
2 Сапожный, сыромятно-шорный... – С.180. 
3 Историческое развитие... – 1852. – № 18. – Часть неофициальная. –  С. 194. 
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Опрацьовані етнографічні матеріали свідчать про важливу роль 

шкіряного ремесла та пов’язаних із ним професій у повсякденному житті 

українців. Професії кушнірів, чинбарів, шевців, лимарів завжди 

користувалися повагою у населення. Заможні кустарі були вигідною партією 

для одруження1, вони мали значний авторитет серед сільської громади. 

Вироблення шкір, виготовлення взуття та пошиття одягу з овчини на 

замовлення місцевих мешканців  зумовлювало безпосереднє спілкування 

замовника та майстра. У народі цінувалися високі професійні якості кустарів-

шкіряників, їхні вміння поєднувати традиційні техніки з індивідуальними 

смаками та вподобаннями замовників (особливо у шевському ремеслі). Це 

знайшло своє відображення у великій кількості різножанрових фольклорних 

творів. Зокрема, у народних казках чинбарі та овчинники наділені великою 

фізичною силою, що необхідна для процесу вироблення (зокрема виминання) 

шкір. У прислів’ях та приказках чоботи та кожух постають як показники 

матеріального добробуту (наприклад, протиставлення постоли – чоботи), 

підкреслюється необхідність теплого одягу (кожуха) у холодну пору року. 

Бідні шевці зображувалися любителями випити, дещо легковажними, такими, 

що не турбувалися про власний добробут (самі ходили без чобіт). 

На основі аналізу широкого кола письмових джерел з’ясовано, що у 

кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. повсякденне життя кустарів-шкіряників 

визначалося різними соціально-політичними реаліями, які спочатку 

позитивно впливали на стан розвитку шкіряного промислу, а згодом стали 

визначальними факторами його поступового занепаду. Основою повсякдення 

кустарів була трудова діяльність. Проте, незважаючи на важку працю, 

більшість кустарів мали низький рівень доходів, які позначалися, в першу 

чергу, на сфері споживання, яка охоплювала лише предмети першої 

необхідності. Пристойні умови життя і праці мали заможні кустарі, у 

володінні яких були значні земельні наділи та накопичені капітали. Крім 

того, специфіка чинбарського та кушнірського промислів мала шкідливий 

                                                 
1 Костенко Л. Кожум'яцьке і шевське ремесло… – С. 82. 
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вплив як на самих кустарів та членів їхніх сімей, так і на навколишнє 

середовище.  

Звичний життєвий ритм і побут кустарів різко змінюються у 

радянський період. Повний контроль держави над дрібним домашнім  

виробництвом, колективізація, репресії, Голодомор 1932 – 1933 рр. 

порушують усталені соціальні стереотипи, переорієнтовують на нові 

цінності, нівелюють звичаї, традиції, обряди тощо. Ідеологічний тиск, нові 

податки, усуспільнення засобів виробництва, перехід від одноосібного до 

колективних форм господарювання, а також масове наповнення ринку 

доступними виробами фабричної промисловості змушували кустарів 

займатися промислом нелегально або спричинювали припинення їхньої 

діяльності.  
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2.3. Асортимент виробів шкіряних ремесел 

На території Середньої Наддніпрянщини широко побутував одяг зі 

шкіри та хутра. Шевський промисел забезпечував населення шкіряним 

взуттям, асортимент кушнірських виробів складався з кожухів, шуб, шапок, 

рукавиць, навіть штанів: у Полтавській губернії носили штани з сиром’ятної 

шкіри1, а взимку – штани з овечих шкур хутром всередину – «єршанки»2. 

Серед виробів із хутра особливе місце займає зимовий верхній одяг –  

тулуб’ястий («кульовий», «тулубчастий») кожух, кожушанка (кожушина, 

кожушка)3, побутували також дитячі кожушки4. Тулуб’ястий кожух був 

довгим, до п’ят, мав стоячий або виложистий комір. Високі манжети, поли, 

комір обшивалися хутром. Приталені кожухи мали завужену спинку, нижня 

частина зшивалася з чотирьох клиноподібних частин та призбирувалася. 

Довжина таких кожухів була до середини гомілки, а інколи й до колін. Лінія 

талії часто завищувалася, передні поли були значно коротші від важкої, 

зібраної у фалди спинки. Приталені кожухи мали переважно стоячий комір, 

коміри, манжети, кишені та поли оброблялися хутром, ґудзики та петлі шили 

зі шкіри5.  

Зазвичай для пошиття кожуха використовували від 5 до 8 шкір, для 

кожушанки – 4 – 6 овчин6. При  пошитті кожухів намагалися використати 

матеріал максимально економно, не різати його.  Кожухи довжиною до колін 

шили зі шкіри молодих овець, довгі тулу’бясті кожухи  – зі шкіри старих 

овець7. Колір кожухів у Середній Наддніпрянщині був переважно білий, 

також жовтий, рідше так званий «червоний» або чорний. У Чернігівській 

губернії «червоний» кожух мав оранжевий відтінок, у північних повітах – 

оранжево-коричневий, у Черкаському повіті Київської губернії – червоно-
                                                 

1 Зеленин Д. Восточнославянская этнография… – С. 217. 
2 Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма… – С. 127. 
3 Матейко К. І. Український народний одяг. Етнографічний словник / К. І. Матейко. – К.: 

Наукова думка, 1996. – С. 88. 
4 Чубинский П. Инвентарь крестьянского хозяйства… – С. 182. 
5 Николаева Т. А. Украинская народная одежда... – С. 62. 
6 Труды этнографическо-статистической экспедиции… – Т. VII. – Выпуск 2. – С. 431; 

Шевлягин Н. И. Кожевенное производство... – C. 240. 
7 Иваница А. Домашний быт малоросса… – С. 343. 
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коричневий. Крім того, в Київській губернії зустрічалися кожухи сірого 

кольору1. 

У Київській губернії  побутували кожухи тулуб’ясті та кожушини. 

Перші носили переважно міщани та заможні селяни, другі – бідні селяни. 

Простий селянський кожух був приталений, без фалд, мав стоячий комір, 

обрамлювався чорним або сірим смушком. У західній частині губернії 

побутував критий чорним сукном кожух – «хутро»2.  

У кінці ХІХ ст. у Ніжинському повіті Чернігівської губернії кожухи 

шили з білих недублених овчин, вони мали невеликі стоячі смушкові комірці, 

обшиті смушком рукави та кишені. Кожух до вусів шився з двома складками 

ззаду, з боків у попереку, до толби – з ледве помітним перехватом, у талію, 

але без складок. Більш заможні селяни мали святкові кожухи, покриті 

черкасином або синім сукном. Жіночі кожухи – кожушанки – шилися з 

овчини та покривалися темною тканиною. У Козелецькому повіті 

Чернігівської губернії чоловічим зимовим одягом слугував кожух, зрідка 

толуб. Кожух шили або до двох вусів, або кількома складками ззаду в талії 

(позаборку), з високим стоячим смушковим коміром; толуб шився не в талію, 

він мав широкий відкладний комір. У кінці ХІХ ст. толуби поступово 

виходили з ужитку. Жінки цього повіту взимку носили кожушанку, а також 

обшиту шльонським хутром хутрянку3. 

У Полтавській губернії були здавна поширені кожухи «нагольні» 

(некриті) з вибілених овечих шкір, зокрема, згадуються кожухи з великими 

стоячими комірами (Роменський повіт), розшиті візерунками (Прилуцький 

повіт), з вишитими по краях комірами (Кобеляцький повіт). Поступово такі 

кожухи почали витіснятися кожухами чорного та жовтого дублення4. 

У Лубенському повіті нагольні кожухи носили близько 15 років, потім їх 

                                                 
1 Николаева Т. А. Художественные особенности… – С. 113. 
2 Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма… – С. 111, 112. 
3 Степовой Н. Малорусская народная одежда. Нежинский… – С. 272. 
4 Падалка Л. Что сказало население… – С. 33. 
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покривали чорним сукном або черкасином1. Кожухи підперізували не лише 

чоловіки, а подекуди й жінки2.  

Жіночий кожух майже нічим не відрізнявся від чоловічого, нерідко і 

чоловіки, і жінки носили один і той же кожух, особливо в бідних сім’ях3. 

Іноді різниця між чоловічим та жіночим кожухом полягала у формі коміра, 

зокрема, на Правобережній Черкащині чоловічий кожух мав стоячий, а 

жіночий – великий круглий комір – «вилогу»4.  

Загалом чоловічі кожухи у Середній Наддніпрянщині вирізнялися не 

стільки декором, як добротністю: високою якістю дубленої шкіри, шиття, 

раціональністю крою. Жіночі кожухи були більш, ніж чоловічі, розширеними 

донизу, мали різні за формою відкладні коміри – прямокутні, овальні, 

двобортні. Повсякденні вохристо-чорні та коричневі кожухи не 

оздоблювалися. Із середини ХІХ ст. кожухи стали покривати фабричним 

сукном або напівсукном, вони були доступні заможним селянам. У Київській 

губернії бідніше населення носило нагольні кожухи, багатші покривали їх 

крашениною та нанкою5. У Полтавській губернії жіночі кожушанки були у 

довжину вище колін, мали ззаду складки, маленький стоячий комір, 

покритий смушком, такий же смушок був на рукавах. Кожушанки зазвичай 

покривалися покупною смугастою тканиною  – демікотоном6. 

У Зіньківському повіті Полтавської губернії кожушанки мали невеликі стоячі 

комірці та широку, обшиту смушком пелерину, пізніше стоячі комірці 

замінили на виложисті. У Полтавському та Кобеляцькому повітах жінки 

носили широкі та довгі кожухи з високими комірами, розшиті кольоровим 

гарусом7. У Лубенському повіті жінки одягалися в нагольні, червонодублені 

та криті сукном кожушанки з різними видами комірів («закачисті», «стоячі», 

                                                 
1 Милорадович В. Житье-бытье… – С.89. 
2 Заглада Н. Відділ монографічного дослідження… – С. 30. 
3 Народы России.... – С. 22.  
4 Николаева Т. А. Украинская народная одежда… – С. 62. 
5 Жилище и одежда Киевских... – С. 143. 
6 Труды этнографическо-статистической экспедиции… – Т. VII. – Выпуск 2. – С. 431 – 

433; Камінська Н. М. Костюм в Україні… – С. 159. 
7 Ніколаєва Т.  Історія українського костюма… – С. 127. 



 

 

91 

«лежачі»)1. У Гадяцькому повіті кожушанки поступово почали замінюватися 

чорними дублянками2. Одним із різновидів зимового жіночого одягу в 

Полтавській губернії був «лисі» – одяг із коміром лисиці та відрізною 

спинкою до стану, із зборками або складками від лінії талії, застібкою на 

ґудзики3.  

Узимку та негоду поверх кожуха чоловіки вдягали свиту або кирею. 

Жінки в сильні морози вдягали чоловічі штани, поверх кожушанки – кожух, а 

під час завірюхи могли накинути зверху чоловічий кобеняк. Кожух 

використовувався не лише як верхній зимовий одяг, але й замість подушки, 

підстилки, ковдри4. 

Здебільшого кожухи не орнаментували, за винятком деяких регіонів. 

Багатством декору вирізнялися кожухи Київської губернії (зокрема 

центральної її частини – Васильківського, Канівського, Таращанського, 

Сквирського та півдня Київського повітів): на правій полі в нижньому куті 

знаходився великий квіткоподібний візерунок («наріжник», «квітка»)5 з 

кольорової «сімки» або виплетених ниток – «кіски», декоративні нашивки 

прикрашали поділ і низи рукавів6. Виготовляли «сімку» з яскравої 

саморобної тасьми, а пізніше – з фабричних матеріалів7. «Квітка» мала не 

лише декоративне, а й символічне значення. Здавна прикраси на одязі 

виконували важливу магічну роль: орнамент розташовувався, як правило, 

там, де тіло було неприкрите (в низах рукавів, на горловині, комірі, подолі 

або полах) 8.  

На Київщині майже до 30-х років ХХ ст. були майстри, які 

оздоблювали жіночі кожухи аплікаціями. Переважно це білі кожухи з 

шкіряною аплікацією коричневого, жовтого й червоного кольорів на 

                                                 
1 Милорадович В. Житье-бытье… – С. 83. 
2 Падалка Л. Что сказало население… – С. 38. 
3 Матейко К. І. Український народний одяг. Етнографічний… – С. 92. 
4 Пармон М. В. Народная одежда из овчины… – С. 112. 
5 Николаева Т. А. Украинская народная одежда... – С. 161. 
6 Ніколаєва Т.  Історія українського костюма…  – С. 93. 
7 Николаева Т. А. Художественные особенности…. – С. 117. 
8 Николаева Т. А. Украинская народная одежда … – С. 164. 
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передній полі на грудях, на нижньому куті верхньої поли, на облямівці 

рукавів. Для цього з картону виготовляли трафарет орнаменту. Гострим 

ножем обводили трафарет, накладений на кольорову шкіру. Вирізані 

орнаменти наклеювали на біле тло кожуха у певному місці й прошивали по 

контуру. Комір з чорного смушку оздоблювали по краю тоненькою смужкою 

сірого смушку, рукава й манжети – сірою та чорною вовною, а також 

аплікативними смугами, кольоровим шнуром та вишитими смугами1. 

Смухова нашивка виконувала не лише декоративну, але й теплозахисну 

функцію.  

Орнаментованими підрізними кожухами славилися містечка Богуслав, 

Брусилів Київської губернії, Бориспіль, Зіньків Полтавської губернії. В них 

орнамент розміщувався, крім пілок та рукавів, на талії та уздовж вшитих по 

боках клинців. Також широко використовувалася вишивка гладдю по пілках, 

спинці та коміру. У Звенигородському повіті Київської губернії комір на 

жіночому кожусі спереду сягав пояса і нічим не прикрашався. Натомість 

коміри на чоловічих кожухах прикрашалися смуховими нашивками та 

облямівками2.  

Новий кожух переходив від батька до сина, від матері до доньки, 

переживаючи кілька поколінь. Проте висока ціна, вільний крій та великі 

розміри робили кожухи незручними для праці, їх одягали переважно на 

свята. Нарядні кожухи виробляли «набіло», тобто із застосуванням крейди3. 

Білий кожух був обов’язковим елементом весільного вбрання молодих 

узимку. У Полтавській губернії весільні кожухи декорували рослинним 

орнаментом, вишитим технікою гладі по рукавах, плечах, по низу.  У 

Київській губернії переважали аплікації зі шкіри та сукна, шнурівки4.  

Кожухи були найдорожчою річчю в гардеробі простих селян. Їх 

переважно шили на замовлення у місцевих кушнірів-овчинників, іноді 

                                                 
1 Косміна О. Ю. Українське традиційне… – С. 12. 
2 Кримський А. Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина… – С. 45. 
3 Стамеров К. К. Нариси з історії…– С. 166. 
4 Білан М. С. Український стрій… – С. 123, 128. 
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купували на місцевих сільських ярмарках у євреїв та міщан-кушнірів: на 

Троїцькому ярмарку в м. Борзна Чернігівської губернії кожух коштував 12 – 

14 крб. (для порівняння: вартість коня – 21 крб., корови – 21 крб.)1. 

На початку ХХ ст. на значній території Середньої Наддніпрянщини 

попит на кушнірські вироби падає, особливо в містах. Скорочується 

кустарний овчинно-шубний промисел через нестачу сировини та підвищення 

цін на неї. Посилення ролі заводських форм виробництва у виготовленні 

тканин та елементів вбрання сприяло появі більш уніфікованих форм 

верхнього одягу. Взуттєві, хутрові, шкіргалантерейні фабрики взяли на себе 

основну функцію у постачанні необхідного асортименту виробів, тому 

чимало традицій народного кушнірства та кожухарства почали поступово 

втрачатися. Крім того, посилювався вплив міста на устрій селянського життя, 

що позначилося і на одязі: у 30-ті роки ХХ ст. старі форми (кожухи, свити) 

змінювалися на нові міського пальтового та піджачного типу2.  

Раніше від інших виходили з ужитку довгі білі тулуб’ясті кожухи, які 

самі селяни стали називати «мужицькими». Червонодублені кожухи як більш 

практичні побутували довше. На Чернігівщині у першій половині ХХ ст. ще 

збереглися довгі чорні чоловічі кожухи та короткі (до колін) з вусами по лінії 

талії жіночі кожушанки, які покривали сукном та оздоблювали по полах та 

низу хутром ягнят3. Разом з тим відбуваються зміни у формі та розмірі 

кожухів: вони стали коротшими, мали приталену форму. З’явилися «курткові 

кожухи», «кожухи піджаком»4. У селянському одязі зміни відбувалися 

завдяки використанню матеріалів фабричного виробництва5: з’явилися нові 

види зимового одягу – ваташник (піджак на ваті, ватник), ватянка (коротка 

фуфайка на ваті), куфайка, кухайка, кухвайка (куртка з вовняної тканини з 

фланелевими рукавами), лейбік (верхній одяг на ваті в Київській губернії), 

                                                 
1 Герасько М. Вбрання українців як явище традиційної культури / М. Герасько // Етнічна 

історія народів Європи. – 2014. – Вип. 44. – С. 30. 
2 Ніколаєва Т.О. Особливості розвитку... – С. 24. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14 – 3, од.зб. 1441, арк. 12. 
4 Ніколаєва Т. Український костюм: надія...– С. 158. 
5 Історія української культури: у 5 т... – С. 188. 
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нагрудник (безрукавка жіноча на ваті), осінка (короткий жіночий одяг на ваті 

в Полтавській губернії), полупальтик (короткий плечовий одяг на ваті в 

Полтавській губернії), чумарка (верхній одяг, підбитий ватою, який  

підперізується поясом, у Полтавській губернії)1. 

Важливим елементом хутряного одягу була шапка. В усі пори року 

чоловіки носили високі шапки з мерлушок із суконним дном або повністю 

хутряні2. Шапки з овчини носили також хлопчики від 7 років3. Поширеною 

була висока (22–30 см) конічна шапка із сірого та чорного овечого смушку, 

підбита дешевим хутром4, яку чоловіки носили майже цілий рік5. У Київській 

та Полтавській губерніях зустрічалися два види крою овчинних та смушевих 

шапок: одні невисокі, майже циліндричні («круглі»), інші високі, конічної 

форми («стовбоваті», «стовбаті»). В цих губерніях низька кругла шапка з 

чорної овчини, рідше сірої, із суконним верхом мала назву «кізянка»6. 

Баранячі шапки конічної форми в Канівському повіті Київської губернії 

називалися «єлом» («ємурлук»)7. Висока смушкова шапка із заокругленим 

дном у Київській та Чернігівській губерніях називалася «йолом» («йоломка», 

«йолом’яник»). У Київській губернії смушкові шапки були чорного кольору, 

з червоною, синьою або зеленою верхівкою8. У Звенигородському повіті 

Київської губернії шапки для чоловіків та парубків відрізнялися між собою. 

Так, хлопці носили високі шапки з дрібними завитками вовни, тоді як 

чоловіки надавали перевагу широким шапкам з великими завитками вовни9. 

У Полтавській губернії висока смушева шапка циліндричної форми 

мала назву «кучма», «кучомка»; її шили з чорної овчини, що складала нижню 

                                                 
1 Матейко К. І. Український народний одяг. Етнографічний… – С. 78 – 102. 
2 Красильников Ф.С. Украина и Украинцы… – С. 28. 
3 Чубинский, П. Инвентарь крестьянского хозяйства…. – С. 182.  
4 Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців / Г. Г. Стельмащук. – К.: Наукова 

думка, 1993. – С. 86. 
5 Милорадович В. Житье-бытье… – С. 86. 
6 Матейко К. І.  Там само. – С. 130. 
7 Матейко К. І. Український народний одяг… – С. 132, 133. 
8 Жилище и одежда Киевских... – С. 143. 
9 Кримський А. Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина... – С.46. 
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частину шапки; верх шапки шився із сукна1; шапка з широким смушевим 

околишем і гострим плоским верхом – «кубанка» («кубаха»); шапка з 

хутряним верхом і сподом – «кучмей». Іншими зимовими видами шапок тут 

були: «шапка барашкова» – круглої або циліндричної форми, дещо завужена 

доверху, у парубків вона вужча і вища; підбивалася чорним, голубим або 

червоним коленкором, іноді овечим хутром; «шапка сива» – виготовлена з 

хутра сірих молодих баранців, її носили парубки, багатії й міщани2. 

У Роменському та Лохвицькому повітах Полтавської губернії були поширені 

шапки з овчини, загострені доверху, в Кобеляцькому та Кременчуцькому 

повітах – низькі круглі шапки3. У містечку Баришівка Переяславського 

повіту висока гостроверха смушева шапка називалася «зіньківка»4. 

У Чернігівській губернії побутували шапки рогатої форми5, а також 

«малахаї» – круглі хутряні шапки з навушниками6 та баранячі шапки з синім 

або чорним дном із загнутими догори вухами – «капелюхи»7. Шапка з 

овечого хутра округлої форми тут називалася «магерка»; вовняна шапка, 

подібна до бриля – «магірка»8. Серед чоловічих головних уборів у 

Ніжинському повіті поширеними були теплі циліндричні шапки з ягнячих 

шкурок; вони подекуди підбивалися козиним хутром або ватою на стьобаній 

підкладці. В Козелецькому повіті чоловіки носили смушкові шапки висотою 

у шість вершків (майже 25 см)9. 

Шапкарі шили шапки не лише зі справжньої, але й підробленої 

овчини10, картузи з чорного сукна, кашкети із синього та зеленого сукна, 

                                                 
1Труды этнографическо-статистической экспедиции… – Т. VII. – Выпуск 2. – С. 413, 414. 
2 Матейко К. І. Український народний одяг. Етнографічний... – С. 134, 136. 
3 Падалка Л. Что сказало население… – С. 32. 
4 Матейко К. І. Там само. –  С. 132. 
5Там само. – С.   130. 
6 Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма... – С. 101. 
7 Матейко К. І. Український народний одяг… – С. 133. 
8 Ніколаєва Т. О. Там само. – С. 134, 135. 
9 Степовой Н. Малорусская народная одежда. Нежинский… – С. 9, 17. 
10 Плавтов Л. Краткий обзор… – С. 32. 
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рідше – з чорного1. На початку ХХ ст. у зв’язку з поширенням 

мануфактурних товарів селяни почали купувати фабричні шапки2. 

Одним із предметів зимового одягу були овчинні рукавиці. В морози 

вдягали прості плетені рукавиці, на них зверху – хутряні («накоржні»). Для 

пошиття овчинних рукавиць кушніри використовували залишки овчин, з 

яких шили кожух чи кожушанку; також рукавиці шили на овчинно-

рукавичних заводах3. У Чернігівській губернії відомим майстром з пошиття 

овчинних рукавиць був селянин Кушніров: він щорічно виготовляв від 5 до 6 

тис. пар рукавиць вартістю від 15 до 20 коп. за пару на суму від 900 до      

1000 крб. Продавалися ці рукавиці на всіх ярмарках Чернігівської губернії4. 

Традиційно шкіряний промисел забезпечував населення взуттям, яке 

поділялося на два види: стягнуте та зшите. До шкіряного стягнутого взуття 

належали постоли, котрі збереглися майже до початку ХХ ст. Носила їх 

бідніша частина населення на значній території Середньої Наддніпрянщини. 

Виготовляли постоли з одного шматка товстої, але м’якої коров’ячої або 

свинячої сиром’ятної шкіри. Носили їх переважно влітку, в Чернігівській 

губернії постоли мали назву «коти» і носилися в усі пори року. Для їх 

виготовлення продовгуватий прямокутний шматок товстої сиром’ятної шкіри 

розмочували, передні два загнуті кінці зшивали ремінцем, а по краю 

товстішим ременем стягували довкола ступні: «морщили». Постоли носили 

поверх полотняних чи сукняних онуч. У холодну пору року в постоли 

підкладали жмут соломи. Для того, щоб постоли не набирали вологи, їх 

змазували дьогтем або жиром5.   

Найпростішим типом зшитого шкіряного взуття були черевики, що 

закривали ступню та трималися на нозі за допомогою коротких зав’язок, 

                                                 
1 Матейко К. І. Український народний одяг... – С. 132. 
2 Стельмащук Г. Етномистецькі особливості … – С. 182. 
3 Домонтович М. Материалы для географии... – С. 282. 
4 Историческое развитие... – № 18. – Часть неофициальная. –  С. 194. 
5 Домонтович М.  Там само. – С. 197. 
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пряжок або без них1. Чоботи до широкого вжитку ввійшли наприкінці 

XVIII – у ХІХ ст., головним чином серед заможної частини населення. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. побутували чоботи 

витяжні (виворітні) та кроєні. Витяжні чоботи були двох видів: у першого 

халяви та переди були суцільні, виготовлені з одного шматка шкіри; у 

другого переди виготовлялися окремо та зшивалися з халявою і задником, які 

були вирізані як одна деталь. Кроєні чоботи складалися з передів і халяв, 

котрі кроїлися разом із задниками, та підошви. Наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. були модними чоботи із зібраними в гармошку халявами2. 

Якість взуття та ступінь його використання залежали від 

економічного рівня селянських господарств. У бідних сім’ях прості чоботи                

носили по черзі до двох років3. У заможних родинах  шкіряні чоботи4 або 

черевички5 шили також дітям. До чобіт ставилися з великою акуратністю: 

влітку і чоловіки, і жінки ходили без взуття. Йдучи в гості або до церкви, 

жінки часто несли чоботи в руках та взували їх уже на місці6. В будень 

чоботи змазували смальцем, а на свята – дьогтем.  

Чоботи були доступні більш заможнішим верствам сільського 

населення, бідніші носили постоли. Чоботи, що шили для селян та міщан, 

відрізнялися не лише якістю шкіри, але й за зовнішніми формами. Зокрема, 

простий сільський чобіт був просторим («з печі та просто в чоботи»), з 

високими та широкими халявами, мав овальний носок, одну підошву, 

напівкруглі, широкі та невисокі каблуки, підбиті залізними цвяхами (іноді 

цвяхи заміняли підковами). Шили такі чоботи з волов’ячої або конячої шкіри 

(шкапини). Зазвичай чоботи взували на босу ногу. Зимові чоботи були більші 

за розміром, оскільки в них для тепла вкладали пучок соломи («устілки»), 

ноги обмотували онучами. 

                                                 
1 Николаева Т. А. Украинская народная одежда... – С. 74. 
2 Українське народне мистецтво. Вбрання…  – С. XV. 
3 Домонтович М. Материалы для географии... – С. 552. 
4 Чубинский П. Инвентарь крестьянского хозяйства… – С. 182. 
5 Лысенко С. Очерки домашних промыслов …Выпуск ІІ. Роменский уезд. – С. 253. 
6Афанасьев-Чужбинский А. С. Быт малорусского крестьянина… – С. 152.. 
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Більш заможні селяни носили рантові чоботи. Вони відрізнялися тим, 

що мали подвійну підошву, усічені носки, орнаментально вистрочені 

закаблуки. Підбори на таких чоботях робили вищі, охайніші, підбивали в 

основному підковами. Рантові чоботи шили на колодці; вони мали 

вишуканий вигляд, були пригнаними по нозі. Існував такий підвид рантових 

чобіт, як шпилькові чоботи: вони мали підбиті дерев’яними (або залізними) 

штифтами (шпильками) підошви та підбори1. Невелика група кустарів шила 

взуття («чистий сапог») для заможних верств населення з дорогих сортів 

шкір: хрому, плато, шевро, гамбургу.  

У Київській губернії селянські чоботи мали своєрідну форму, якою 

вони відрізнялися від міських чобіт, зокрема, в частині передплюсни вони 

були дещо розширені, завдяки чому чобіт не стискував пальців. Це 

пояснюється тим, що в літній час селяни ходили босими, тому ступні їхніх 

ніг були розширені, і в звичайному міському чоботі селянин почувався 

незручно. Для польових робіт використовували постоли, які обтягували лише 

ступню ноги, а зверху підзбирувалися ременями, закріпленими нижче 

гомілки. У цьому регіоні чоловічі чоботи мали довгі халяви та підбиті 

залізними скобами підбори. Жінки носили в будні дні лапті з лика або 

чоботи, влітку ходили босими2. 

У Полтавській губернії великі чоботи, лапті, плетені з шнурка, 

називалися «бахили», чорні чоботи – «витяжки»; великі чоботи – «гопаки»; 

черевики або чоботи в Миргородському повіті – «гетри», легке взуття, 

черевики – «кенді», «кендя», червоні чобітки – «летник», «літник»; хатні 

черевики або старе взуття – «шльорки». Тут парубки носили чоботи з 

високими вистроченими халявами, а чоловіки – чоботи з низькими 

халявами – «чирики»3. 

                                                 
1 Домонтович М. Материалы для географии ... – С. 200. 
2 Жилище и одежда Киевских… – С.  142, 143. 
3 Білан М. С. Український стрій…– С. 114. 
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У Чернігівській губернії чоботи зі скрипом мали назву «вишкварки»1. 

Чоловічі чоботи в Ніжинському повіті шили з юхти та шкапини (кінської 

шкіри). Вони були широкі, з підборами, густо підбиті великим залізними 

цвяхами2. Жіночим взуттям взимку в Ніжинському повіті були юхтові 

чоботи. Влітку в Чернігівській губернії жінки, діти та деякі чоловіки ходили 

босоніж, взуваючи чоботи лише в церкву, на ярмарок чи на гуляння. Чоботи 

взували також під час польових робіт: на «косовицю», «гребовицю». 

У Козелецькому повіті чоловіки носили звичайні чоботи та черевики. Жінки 

взувалися у черевики, спершу з високими підборами, що розміщувалися 

майже посередині ступні, потім – з низькими3.  

Жіночі чоботи мали більш вузькі халявки та майже завжди 

прикрашалися на каблуках намальованими стрічками та смужками. 

В Київській губернії халявки чобіт мали тільки один боковий шов назовні. 

Жінки носили жовті та червоні сап’янці4; жовті чоботи були широко 

розповсюджені у Васильківському, Канівському, Сквирському повітах 

Київської губернії. В Звенигородському повіті Київської губернії чоботи для 

дівчат на закаблуках прикрашалися косицями з дрібних мідних цвяхів. Такі 

чоботи мали високі підбори, мідні підкови та  зібрані «на вісім гранок» 

халяви5.  

У святкові дні жінки та дівчата вдягали чоботи, що виготовлялися з 

кольорового сап’яну. В Полтавській губернії (Миргородський та Гадяцький 

повіти) червоні «сап’янці» («червонинці») носили дівчата та молоді жінки, 

літні жінки носили чоботи зеленого («зеленинці») та жовтого («жовтинці») 

кольорів6. Побутували тут двоколірні чоботи – передки чорні, а халявки 

жовті («чорнобривці», «чорнохалявці»)7. Також чорнобривцями називалися 

двоколірні чоботи, в яких передок і халяви були червоні, а відкоти – зелені; 
                                                 

1 Матейко К. І. Український народний одяг. Етнографічний… – С. 139 – 148. 
2 Степовой Н. Малорусская народная одежда. Нежинский… – С. 279. 
3 Степовой Н. Малорусская народная одежда. Козелецкий… – С. 449. 
4 Матейко К. І. Український народний одяг… – С. 136, 156. 
5 Кримський А. Ю. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина... – С. 45. 
6 Падалка Л. Что сказало население… – С. 40. 
7 Матейко К. І.  Український народний одяг... – С. 136. 
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чоботи з чорним передком та червоними халявами називалися «чоботи з 

закрасками». 

Користувалися попитом черевики червоного та чорного кольорів1. У 

Київській губернії дівчата та молоді заміжні жінки носили  «венгерки» – 

черевики на ґудзиках2. Влітку черевики взували на босу ногу3. 

Черевики також виготовляли контрастних кольорів, верхи халявок фігурно 

вирізували4. Пізніше в побут увійшли високі чорні черевики, облямовані 

червоним сап’яном, які шнурували червоними або зеленими стрічками5, до 

них дівчата вдягали сині панчохи. Крім того, в Полтавській губернії дівчата 

носили черевики, що мали довгі гострі носки, піднесені доверху, та високі 

каблуки (корки), спрямовані до середини черевика та завужені донизу 

(«черевики на корках»)6. У Чернігівській губернії носили переважно червоні 

сап’янці на високих підборах. У Козелецькому повіті такі чоботи мали високі 

гострі підкови замість підборів7. Кольорові чоботи у святкові дні  взували 

також парубки: в с. Ходосівка Київського повіту –  червоні8,  в Полтавській 

губернії – жовті  сап’янці9. Після того, як кольорові чоботи втрачали свій 

ошатний вигляд, їх носили в буденні дні. 

До кінця ХІХ ст. кольорові чоботи на території Середньої 

Наддніпрянщини майже вийшли з ужитку. Найдовше проіснували двоколірні 

чоботи – «чорнобривці». Жіночі черевики на шнурівці та резинці, 

напівчобітки, а також чоловічі штиблети поширилися в українських селах на 

початку ХХ ст. під впливом міста10. 

За радянських часів асортимент взуття почав змінюватися. Під час 

Другої світової війни й упродовж перших повоєнних років у зв’язку з 
                                                 

1 Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма…– С. 112. 
2 Сапожный, сыромятно-шорный... – С. 192. 
3 Малороссия. Описание края…– С. 46. 
4 Косміна О. Традиційне вбрання… – С. 89, 105. 
5 Ніколаєва Т. О.  Там само. – С. 127. 
6 Труды этнографическо-статистической экспедиции… – Т. VII. – Выпуск 2. – С. 430, 431. 
7 Степовой Н. Малорусская народная одежда. Козелецкий … – С. 449. 
8 Село Ходосовка… – С. 112. 
9 Иваница А. Домашний быт малоросса... – С.346. 
10 Чижикова Л. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой 

культуры / Л. Чижикова. – М.: Наука, 1988. – С. 214. 
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нестачею промислових товарів деякі кустарі відновили заняття промислами. 

На Чернігівщині, крім простих грубих чобіт (витяжок), шевці шили більш 

м’які хромові чоботи. Зазвичай крій чобіт для чоловіків та для жінок був 

однаковим, розрізнялися вони лише розміром. Шкіру для взуття кустарям 

приносили замовники – односельчани1. У м. Василькові на Київщині 

вичинену у місцевих кустарів шкіру придбавали шевці для пошиття чобіт, 

шкіряних курток. Побутували у місті також кожухи кустарної роботи. Проте 

кустарне виготовлення одягу в цей час було небезпечним, тому майстри 

працювали потайки2. Через дефіцит шкіряної сировини фабрична 

промисловість почала впроваджувати виробництво взуття із замінників 

шкіри, одним із них була кирза. Солдати війни 1941 – 1945 рр. і робітники 

тилу – чоловіки і жінки, а згодом і селяни були взуті у кирзові чоботи.  

Вироблену шкіру використовували також для виготовлення поясів, які 

були обов’язковими елементами та прикрасами чоловічого одягу. Вони не 

лише тримали поясний одяг, але й слугували місцем для зберігання 

необхідних для повсякденного користування предметів: гаманців, засобів для 

паління, сокирки тощо. Зокрема, на пояси чоловіки надівали гаманець – 

шкіряний кисет для тютюну, огнива; ремінник – шкіряний пояс для 

зберігання грошей3. У Чернігівській губернії шкіряний капшук для тютюну 

мав назву «шибель»; у Київській губернії «калиткою» називався мішечок для 

тютюну, кресала, а також гаманець4. 

Чоловіки Середньої Наддніпрянщини носили також вузький шкіряний 

або з рослинних волокон пояс «очкур», котрий втягували в обшивку 

(«очкурню») штанів-шароварів. Такий пояс мав пряжку та був настільки 

довгим, що його можна було двічі обернути довкола себе. Прикрашався 

«очкур» металевими ґудзиками та бляшками з тонкої жерсті та латуні. На 

півночі Чернігівської губернії побутували шкіряні пояси «попруги», 

                                                 
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14 –3, од. зб. 1441, арк. 14. 
2 Там само. – Арк. 2. 
3 Труды этнографическо-статистической экспедиции... – Т. VII. – Выпуск 2. – С. 418. 
4 Матейко К. І. Український народний одяг. Етнографічний… – С. 161, 164. 
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праворуч на них кріпився шкіряний гаманець («калита»), поруч із ним – 

шкіряний чохол для ножа1. Починаючи з другої половини XIX ст., саморобні 

пояси поступово замінюються фабричними. 

Крім традиційного асортименту виробів – одягу та взуття, вичинена 

шкіра використовувалася для пошиття чемоданів, диванних подушок, 

матраців, для оббивки екіпажів. Наприклад, у Чернігівській губернії при 

шкіряному заводі поміщика Ярошевицького існував екіпажний заклад, який 

використовував вироблені на заводі лакові та глянцеві шкіри для оббивки 

екіпажів2. Шкіра кіз або телят йшла на виготовлення таких народних 

музичних інструментів, як волинка, бубон; з невичиненої шкіри робили 

решета3. 

Окрему групу шкіряного кустарного промислу становить лимарство 

(шорний промисел). Виробами лимарів Київської губернії були ремені, 

кінська збруя: сіделка, хомути, шлеї, посторонки, віжжі, вуздечки4. Серед 

лимарських виробів Полтавської губернії, крім названих вище, зустрічаються 

також попруга (широка шкіряна полоса, що прикріплювалася до сідла та 

охоплювала черево коня, із застібкою на протилежному боці сідла), 

ушивальники (тонкі шкіряні полоси для зв’язування збруї), пуга (сплетений 

із 3-х – 4-х ушивальників шкіряний батіг)5.  

Матеріалом для лимарського промислу слугувала шкіра-сириця 

(лимарщина). Лимарі працювали переважно на замовлення, лише частина з 

них збували свої вироби на місцевих ринках6. Робочу збрую селяни також 

виготовляли самі, замінюючи деякі шкіряні частини упряжі на інші, дешевші, 

матеріали: підхомутник виготовляли з соломи або полотна, рідко обтягували 

шкірою; сіделко робили з войлока або соломи, обшитої полотном або 

                                                 
1 Николаева Т. А. Украинская народная одежда... – С. 68, 169. 
2 Историческое развитие... – № 15. – Часть неофициальная. – С. 146. 
3 Заглада Н. Відділ монографічного дослідження... – С. 23. 
4 Сапожный, сыромятно-шорный… – С. 108. 
5 Василенко В. Опыт толкового словаря… – С. 24.  
6 Плавтов Л. Краткий обзор… – С. 28. 
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шкірою1. У Полтавській губернії краї сідел оздоблювали обрублянням – 

шкіряними або сап’яновими прикрасами у вигляді бордюрів та кантів2, хоча 

зазвичай робоча збруя не мала особливих прикрас.  

Значне різноманіття виробів зі шкіри та хутра викликало потребу в 

сировині різних ґатунків, що, у свою чергу, вимагало від кушнірів, шапкарів, 

шевців певних умінь, наявності обладнання, інструментів. Кушнірські 

вироби знаходили своє широке застосування у повсякденному житті 

українців. В одязі різко проявлялося соціальне розшарування населення. Так, 

у заможних сім’ях овчинні кожухи покривали сукном, підбивали та 

оздоблювали хутром. Дитячий асортимент складали кожушки, хутряні 

шапки, чобітки та черевички, пошиті із шматочків шкіри. Кустарне шевство 

до кінця ХІХ майже повністю забезпечувало місцевих жителів взуттям. 

Шкіряне взуття завжди було дорогим, тому вишукані черевички та чоботи 

сап’янці були доступні заможним верствам населення. 

У дореволюційний період кустарі виготовляли просте та святкове 

взуття, проте найбільше – селянського. Характерним було паралельне 

існування шевського кустарного ремесла та фабрично-заводської 

промисловості. Шевці постійно удосконалювали своє ремесло – освоювали 

нові технології, використовували нові інструменти, кращої якості шкіру.  

За радянських часів асортимент шевських кустарних виробів змінився, 

проте шевці не припинили своєї роботи, поки у магазинах не з’явилася 

достатня кількість взуття. У домашньому виробництві ринок збуту 

обмежувався місцевими ярмарками, тобто мав локальний характер.  

Протягом першої половини ХХ ст. у традиційному одязі українців 

відбулися суттєві зміни, що зумовлено впливом міста на устрій селянського 

життя. З поширенням заводських форм виробництва традиції кустарного 

шевства та кожухарства почали поступово втрачатися.  

2.4. Вироби зі шкіри та хутра у традиційній обрядовості  

                                                 
1 Зеленин Д. Восточнославянская этнография… – С. 163. 
2 Василенко В. Опыт толкового словаря... – С. 24. 
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Народний одяг є невід’ємною складовою традиційної культури 

українців. В одязі відображені не лише специфіка життєдіяльності народу, 

його традиції, естетичні смаки, але й світоглядні уявлення. Тому, крім 

основного свого призначення – захисту людини від впливу зовнішнього 

середовища, одяг  виконував багато інших функцій: етно-диференціюючу, 

соціальну, статево-вікову, оберегову, обрядову. Шкіряні вироби – чоботи, 

кожухи, шапки – постають атрибутами традиційних обрядів українців, 

виразниками культурних цінностей і змістів. В основі існування предметних 

атрибутів обрядів лежить принцип образних аналогій: зовнішня подібність, 

схожість дії тощо1. Народні уявлення та міфи наділяли такі предмети 

ритуально-магічним змістом, що знаходив своє відображення у певних 

обрядодіях.  

Вироби зі шкіри та хутра широко використовувався в родинній, 

зокрема весільній, обрядовості. Важливим елементом весільного вбрання 

молодих були чоботи. Молода, як правило, взувала червоні сап’янові чоботи, 

молодий – чорні, змазані дьогтем, стягнуті чоботи2.  

У всіх східнослов’янських народів побутували весільні обряди із 

взуттям, які можна поділити на обряди зі старим взуттям та новим взуттям. У 

Середній Наддніпрянщині основними атрибутами таких обрядів виступали 

чоботи (на відміну від російських губерній, де як старе взуття вживалися 

старі личаки, а нове – нові личаки або черевики (коти)3). До першого виду 

обрядів відноситься обряд знімати чоботи з чоловіка перед першою 

шлюбною ніччю дружиною. Загалом традиція роззування чоловіка у східних 

слов’ян є дуже давньою. В першу шлюбну ніч молодій належало роззути 

чоловіка, який тримав плітку в руках. Якщо вона знімала чобіт з лівої ноги, 

то чоловік бив її тричі по спині в ознаменування влади над жінкою. Якщо 

                                                 
1 Босий О. Знакові функції тканини  в звичаєво-обрядовій сфері українців (семантичні 

паралелі «крижмо» – «саван») / О. Босий // Етнічна історія народів Європи. – 2000. – № 4. – С. 114. 
2 Калиновский Г. Описание свадебных… – С. 168. 
3 Зеленин Д. К. Русские народные обряды со старой обувью / Д. К. Зеленин. – СПб.: 

Типография В.Д. Смирнова, 1913. – С. 4, 5. 
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молода знімала чобіт з правої ноги, то вона забирала покладені туди гроші, а 

чоловік цілував її та злегка бив пліткою1. 

 У Середній Наддніпрянщині молода, залишившись з молодим 

наодинці в коморі, повинна була обов’язково роззути його. Вона знімала з 

нього спочатку правий чобіт, у якому знаходила гроші і забирала їх собі2, при 

цьому чоловік міг злегка бити жінку чоботом по спині3. 

До другого виду обрядів відноситься обряд дарувати нові чоботи 

молодій напередодні або в день весілля4: 

Січена калинонька січеная 

Уже наша молода звінчаная 

Червонії чобітоньки на нозі 

Що покупив молодий на торгі 

Хоч не на торгі то в лавці 

Своїй молодій панянці5. 

Взуття як подарунок мало не лише практичне значення, але й 

вважалося символом прихильності майбутньої дружини до дому. В 

подарованих після заручин чоботях молода разом із дружками кликала на 

весілля гостей: 

Дивлять ся хрестьяне, 

Що йдуть городяне. 

По переду то молода йде, 

Сімсот дружечок веде: 

Сімсот чотирі, 

Та ще й чорнобриві. 

Сімсот ще й п'ятнадцять 

 

                                                 
1 Терещенко А. Быт русского народа / А. Терещенко. – СПб.: Типография Министерства 

внутренних дел, 1848. – Часть VII. – С. 264. 
2 Чернышев Н. Быт крестьян… – С. 87. 
3 Калиновский Г. Описание свадебных... – С. 170. 
4 Труды этнографическо-статистической экспедиции… – Т. VII. – Выпуск 2. – С. 315. 
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 1 (дод.), од.зб. 358, арк.8.  
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Та всі й у сап’янцях1. 

Ой, не гай ся, Марусенько, не гай ся, 

В червониї чобіточки обувайся, 

Та за дружечками шатайся2. 

 

Ой, ходили ж ми, ходили, 

Свої ніженьки потомили, 

Червоні чобітки попилили, 

Золотії підківки поломали, 

Поки собі дружечок назбирали3. 

Напередодні весілля молода дарувала молодому вишиту сорочку та 

хустку, він дарував їй гроші та чоботи, в які клав пряники, горіхи. Свахи 

взували молоду, примушуючи її пройтися, потанцювати. Якщо чоботи не 

підходили за розміром, молодий мав забрати їх і дати інші. Молода 

танцювала в подарованих чоботях на весіллі4.  

У м. Гостомелі Київської губернії молодий підносив молодій на 

тарілці чоботи, в які клав бублики та горіхи5. У Київській губернії 

напередодні дня весілля увечері наречений разом з родичами, батьками та 

знайомими йшли до нареченої, співаючи: 

Ідемо до дівки, 

Як місяць до зірки, 

Несемо чоботи 

Шевської роботи, 

Ой, вийди, Ганнусю, вийди6. 

                                                 
1 Онисько Гриша. Весілля у Гадяцькому повіті… – С. 119. 
2 Весілля в селі Прохорах... – С.85.  
3 Чернышев Н. Быт крестьян… – С. 71. 
4 Маслова Г. Народная одежда… – С. 27, 28. 
5 Свадьба, записанная в м. Гостомле... – С. 593. 
6 Д.П.Де ля Фліз. Альбоми [текст] / ред. П. Сохань [та ін.]; НАН України, Національна 

бібліотека України ім. В. І.Вернадського. Інститут рукописів. – К., 1996. – (Етнографічно-
фольклорна спадщина). – T. 1. – К.: б.в., 1996. – С. 159. 
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Подаровані чоботи молода відразу взувала1 і не знімала до кінця 

весільного обряду2. Обряд дарування чобіт молодій супроводжувався 

переспівами між свахами молодої та молодого: 

Де ваша сорочка,  

Що пошила швачка, 

Шовком вишивала, 

Молодому дарувала?  

Свахи молодої відповідали: 

Де ваші чоботи 

Шевської роботи, 

Дротом дротовані, 

Молодій даровані? 

Свахи молодого: 

Наші чоботи без устілок, 

Ваша сорочка без застіжок. 

Свахи молодої: 

Ваші чоботи з устілками, 

Наша сорочка з застіжками. 

Всі разом: 

Мир миром, пироги з сиром! 

Пирогами поділімося, 

А за пісню не сварімося. 

Після цього сваха передавала молодій на полумиску чоботи, а 

молодому сорочку від молодої3. 

Обов’язковим весільним обрядом було дарування чобіт тещі: 

вважалося, що вона отримувала чоботи за те, що народила та виростила 

дочку4. 

                                                 
1 Борисенко В.К. Весільні звичаї… – С. 67. 
2 Чернышев Н. Быт крестьян... – С. 74. 
3 Весілля: у двох книгах… – С. 232, 233. 
4 Онисько Гриша. Весілля у Гадяцькому повіті… – С. 130. 
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 У Київській губернії чоботи дарували також матері молодого1. У 

Борисполі Переяславського повіту Київської губернії під час домовин 

молодий дарував тещі чоботи, а сестрі молодої – черевики2. На Полтавщині 

теща, отримавши від зятя чоботи, кланялася і говорила: «Дякую сватові, 

свасі, пану молодому і дружбі за послугу». Потім виходила на середину хати, 

піднімала чоботи угору та тримала їх над головою, при цьому танцювала і 

співала:  

Отце ж миі чоботи, 

Що зять дав; 

А за ції чоботи –  

Дочку взяв… 

….Уже тиі чоботи  

В каморі, 

А вже моя донечка  

В неволи…3. 

 

Чи се тії чоботи, що зять дав, 

А за тії чоботи дочку взяв? 

Чоботи, чоботи ви мої, 

Наробили клопоту ви мені. 

Ой, чоботи, чоботи із бичка, 

Чом ви так не робите, як дочка. 

Чоботи, чоботи ви мої, 

Наробили клопоту ви мені. 

На річку йшла, чоботи рипіли, 

А з річки йшла, чоботи хлипіли. 

Чоботи, чоботи ви мої, 

Виняли серденько ви мені. 
                                                 

1 Д.П.Де ля Фліз. Альбоми… – С. 159. 
2 Весілля: у двох книгах… – С. 89. 
3 Маслова Г. Народная одежда... – С. 29. 
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Ой, чоботи, чоботи на кручку, 

Насварився ти мені за дочку. 

Чоботи, чоботи ви мої, 

Виняли серденько ви мені1. 

У Полтавському повіті теща, отримавши чоботи від зятя, відразу їх 

взувала2. У Лубенському повіті Полтавської губернії молодий дарував матері 

молодої чоботи, перев’язані червоною стрічкою3. Молодий міг дарувати 

чоботи також хрещеній матері молодої4. 

Чоботи у весільній обрядовості слугували для гадання на майбутню 

долю подружжя. Так, у Ніжинському повіті Чернігівської губернії в день 

вінчання мати молодого насипала йому в один чобіт житні зерна, в другий – 

дрібні гроші. В цих чоботях молодий ходив увесь день. Якщо жінка перед 

обрядом комори знімала першим чобіт з житом, то вважалося, що майбутнє 

життя молодих буде щасливим. Там же існувала й така традиція: за тиждень 

до весілля молодий дарував молодій чоботи, в один із яких насипав жито, в 

інший – бублики, горіхи, цукерки, дрібні гроші. Молода брала чобіт 

навмання: якщо з житом, то життя молодих буде щасливим, якщо з 

бубликами та цукерками – молоді житимуть бідно. Траплялося, що молода 

«вередувала» та не хотіла брати чоботи, тоді молодий їх забирав та взамін 

приносив інші, кращі5.  

У понеділок після весілля парубки танцювали під пісню: 

Шевчику, кравчику, поший чобіточки. 

Із Наталки закаблуки, 

З Кузьми передочки6. 

                                                 
1 Весілля: у двох книгах... – С. 251, 279. 
2 Свадьба, записанная в с. Ждановке… – С. 585. 
3 Милорадович В. П. Сборник малорусских песен… – С. 122. 
4 Маркевич Н. Обычаи, поверья… – С. 126. 
5 Малинка А.Н. Малорусское весильле... – С. 100, 107, 126. 
6 Весілля: у двох книгах... – С. 270. 
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Батьки молодої на другий день після весілля несли їй рушники та 

настільники. Для більшого комізму батько молодої на одну ногу взував чобіт, 

а на другу – постіл1. 

Чоботи використовували для дівочого гадання на судженого. Так, на 

Андрія (13 грудня) дівчина знімала свій чобіт та кидала його від себе із 

заплющеними очима. Кидаючи, не мала права зрушити з місця, бо гадання не 

збудеться. В який бік чобіт носком упаде, звідти наречений шукатиме. Або 

дівчата брали чобіт у дівчини, від стіни до порога переставляли і так 

промовляли: «Молодець, удовець, буду дівувати», – і як вийде, то таку долю 

ця дівчина буде мати. Також чобітьми, переставляючи їх по черзі, міряли 

хату від стола до порога. Чий чобіт вийде за поріг, та дівчина перша заміж 

піде в наступному році. 

Важливим елементом чоловічого вбрання була шапка, яка захищала  

чоловіків від «недоброго ока». Як жінкам, так і чоловікам вважалося 

непристойним ходити з непокритою головою. Люди засуджували тих, хто, 

зайшовши у хату, храм чи на цвинтар або сівши за стіл, не зняв шапки. 

Шапку знімав також господар при зустрічі гостей. Ідучи повз церкву, 

чоловіки піднімали головний убір, а на Водохреще, незважаючи на великі 

морози, чоловіки стояли без шапок2. Шапка була оберегом чоловіка. З цією 

метою в шапку клали часник, пучечки полину. Молоді хлопці, щоб 

сподобатися дівчатам, клали в шапку м’яту3.  

Смушева шапка виконувала важливу функцію у весільній обрядовості, 

зокрема її дарували батьку молодої4. Крім шапки, йому дарували також 

шкіряні або овчинні рукавиці5. Особливого значення надавалося шапці 

молодого, яку він не знімав протягом усього весілля, навіть у теплу пору 

року, бо «помре жінка»6. Одним із складових весільного дійства був обряд 

                                                 
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 1 (дод.), од. зб. 249, арк. 45.  
2 Герасько М. Вбрання українців як явище… – С. 32. 
3 Український modus vestiendi... – С. 130.  
4 Весілля в містечку Дубовій … – С. 71. 
5 Онисько Гриша. Весілля у Гадяцькому повіті… – С. 130. 
6 Малинка А. Н. Малорусское весильле... – С. 107. 
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пришивання квітки на шапку молодого. У «дівич-вечір» дружка1, сестра 

молодої2 або старша свашка3 пришивала квітку з вінка або хустки молодої на 

шапку молодого, він вдягав шапку боярина, який знімав її з другого боярина, 

той – з третього і т.д. Коли молодий платив старшій свасі, що пришивала 

квітку, вона вдягала йому шапку, і так ланцюгом усі вдягали свої шапки: 

 Ой, дай, мати, голку 

І ниточку шовку 

Пришити квіточку 

К зеленому да барвіночку, 

К синій китайці, 

К зятевій шапці4. 

На Ніжинщині побутував весільний обряд «позначати молодого», 

тобто пришивати квітку на його шапку, який здійснювала спеціальна 

учасниця обряду – «закосянка». Закосянки – це група молодих одружених 

жінок, які їхали з молодими до хати молодого, де роздягали молоду та 

заплітали їй косу під хустку. Для здійснення обряду серед них обирали 

найбільш веселу та говірливу. Після того, як молоді сідали за стіл, вона 

ставала за молодим та швидко знімала з нього шапку і надівала на себе. Після 

торгування зі сватами та боярами, які давали їй гроші, «закосянка» 

пришивала на шапку квітку та повертала її молодому5. 

 Для українського весілля характерне також вдягання вінка з барвінку 

на шапку молодого6. Боярам квітки та стрічки пришивали дружки, свахи та 

світилки7. Бояри, так само, як і молодий, за пришивання квіток платили 

гроші8. В українському весіллі існував обряд одягання шапки молодого на 

молоду, що символізує її перехід до роду чоловіка. При цьому на молоду 

                                                 
1 Весілля в селі Прохорах… – С. 92. 
2 Чернышев Н. Быт крестьян... – С.80. 
3 Онисько Гриша. Весілля у Гадяцькому повіті ... – С. 131. 
4 Гринченко Б. Этнографические материалы... – Т. ІІІ. – С. 433.  
5 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14 – 3, од. зб. 1441, арк. 13. 
6 Маслова Г. Народная одежда… – С. 61. 
7 Весілля в с. Гордашівці… – С. 43; Маркевич Н. Обычаи, поверья… – С. 116. 
8 Чернышев Н.Там само. – С. 84, 85. 
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спершу вдягали очіпок, який вона двічі скидала, на третій раз молодий одягав 

на неї свою шапку, і вона залишалася в ній1. Шапку молодого молода вдягала 

у першу шлюбну ніч2 або після неї3. Після весілля молоді йшли до церкви, де 

молодий знімав шапку, а молода в ній залишалася4.  

Важлива роль у весільній обрядовості належала кожуху, перш за все 

як обов’язковому елементу весільного вбрання молодих узимку. Білий 

нагольний весільний кожух був багато декорований: «сосонки» означали 

весільне гільце, візерунок «яблучка» вважався символом кохання, вишита на 

спині підкова – талісманом. У Полтавській губернії весільні кожухи 

декорували рослинним орнаментом, вишитим технікою гладі по рукавах, 

плечах, по низу. В Київській губернії переважали аплікації зі шкіри та сукна, 

шнурівки5. 

Кожух та шкіряні чоботи як найдорожчі елементи одягу становили 

частину приданого молодої та свідчили про її соціально-економічний статус. 

У Борзенському повіті Чернігівської губернії придане заможної  молодої 

складалося з 2 кожухів (байбараків), 2 кожушанок, 2 пар чобіт, 2 пар 

черевиків6. У Ніжинському повіті Чернігівської губернії багатою вважалася 

молода, яка в придане мала декілька суконних юпок та кожушанок7. 

Загалом овчина мала особливе значення у східнослов’янській 

обрядовості, що ґрунтується на давніх уявленнях слов’ян про плодовитість, 

багатство та щастя8. Обрядове посипання молодих у вивернутому кожусі  

асоціювалося з хмарою. Як хмара дарує землі врожай, проливаючи на неї 

дощ, так само вона дарує молодим добробут та плодовитість9. У цьому обряді 

хутро та зерно знаходяться поруч, як у природі хмара та дощ. Теща та 

свекруха зустрічали молодих у вивернутому кожусі на знак побажання їм 
                                                 

1 Маслова Г. Народная одежда... – С. 61. 
2 Вовк Хв. Студії з української… – С. 282. 
3 Гринченко Б. Этнографические материалы… – Т. ІІІ. – С. 444. 
4 Малинка А. Н. Малорусское весильле...– С.128. 
5 Білан М. С. Український стрій… – С. 123, 128. 
6 Весілля в селі Прохорах... – С.  89. 
7 Малинка А. Н.  Там само. – С. 100. 
8 Восточнославянский этнографический сборник... – С. 708. 
9 Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов... – С. 90. 
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дітонародження, багатства («мохнатий», «косматий» означає «багатий»1), 

щоб «у молодих було багато різної скотини»2. Вивернутий кожух 

використовували в різних весільних обрядах. Напередодні вінчання в «дівич-

вечір» молоді сиділи на лаві на кожусі – «щоб багатими були». В цю ніч 

молода лягала спати на кожусі, а зранку старі жінки тлумачили сон, що їй 

наснився, намагаючись по ньому визначити майбутнє життя молодих3.  

Коли молодій розплітали косу, вона сиділа на застеленому кожухом 

стільці4: 

Ой, дайте нам стільця, 

Дайте нам кожуха, 

Дайте нам кожуха, 

Щоб сіла молодуха, 

Щоб сіла серед хати косу розплітати5. 

 

Ой, дай, мати, стільця, 

До стільця гребінця, 

До стільця кожуха, 

Щоб сіла молодуха. 

Не зробили стільця, 

Не купили гребінця, 

Не пошили кожуха, 

Не сяде молодуха6. 

У містечку Монастирище Київської губернії під час розплітання коси 

світилки співали: 

Ой, дайте нам стільця! 

Дайте нам гребінця! 

                                                 
1 Потебня А. О мифическом значении… – С. 70. 
2 Малинка А. Н.  Малорусское весильле... – С. 240. 
3 Чернышев Н. Быт крестьян… – С. 107. 
4 Вовк Хв. Студії з української… – С. 269. 
5 Весілля в містечку Дубовій… – С. 62. 
6 Весілля в с. Гордашівці… – С. 37. 
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Дайте кожуха, 

Щоб сіла молодуха. 

Дружки відповідали:  

Не треба нам стільця,  

Не треба гребінця,  

Не треба кожуха, 

Бо не сяде молодуха; 

Ви з дому виїзжали, 

Чом стільця не взяли, 

Стільця і кожуха, 

Щоб сіла молодуха? 

Після цього старший боярин знаходив стільця і кожуха і садовив 

молоду на стілець1. Після розплітання коси на кожух, де сиділа молода, 

кидали гроші2. Молода сиділа на кожусі також під час обряду її викупу.  

У день весілля батько й мати молодого, благословляючи його хлібом-

сіллю, сиділи на лаві, застеленій вивернутим кожухом3. У дворі молодого 

ставили діжу, яку покривали хусткою. На неї клали хліб, сіль та дрібні гроші. 

Молодий брався за один кінець хустки, дружко – за другий; вони тричі 

обходили діжу по колу, мати молодого, вдягнена у вивернутий кожух та 

шапку, посипала молодого цукерками, зерном, насінням4. Також мати 

молодого у вивернутому кожусі та в шапці несла в полі кожуха різне збіжжя 

(овес, горіхи, насіння) та дрібні гроші, які вона збирала від народження сина. 

Вона сідала верхи на «коня» (вила чи граблі) та, розкидаючи навколо збіжжя, 

тричі об’їжджала навколо діжі з хлібом, що стоїть серед двору5: 

Ой, колісцем, сонечко, сонечко, колісцем, 

Ой сій, мати, сина овесцем, 

Щоб цей овесець рясен був, 
                                                 

1 Весілля: у двох книгах... – С. 179, 180. 
2 Весілля в містечку Дубовій… – С. 63. 
3 Маркевич Н. Обычаи, поверья… – С. 108. 
4 Малинка А. Н. Сборник материалов... – С. 240. 
5 Вовк Хв. Студії з української… – С. 201, 258. 
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 Щоб наш увесь рід весел був. 

 

А в садочку дві квіточки. 

Ой сій, мати, овес  

Та на наш поїзд увесь, 

Щоб наш овес рясен, 

Щоб наш Івашко щасне1. 

Також мати молодого обсипала зерном, горіхами  та засушеними 

грушами весільний поїзд та молодого: «щоб багатим був»2. При цьому 

менший дружко бив її ціпком по кожуху3. В Чернігівській губернії дружко 

тримав над нею вивернутий назовні кожух; так само він тримав вивернутий 

кожух над тещею, що зустрічала молодого4.  

Під’їхавши до двору молодої, весільний поїзд співав:  

Доки ми да стоятимем, 

Сиру землю да топкатимем, 

Під новими да воротями 

Червоними да чоботями? 

Або коню овса дайте, 

Або нас привітайте 5. 

Подруги молодої співали, дражнячись зі свахами молодого:  

Старша сваха вилазила 

В кожусі та й загубила 

Ми думали, що молодиця 

Аж воно старша чортиця6. 

Перед дверима хати молодої свахи співали: 

Чому сваха зятя та не вітає, 

                                                 
1 Весілля: у двох книгах... – С. 25, 114, 370, 371. 
2 Милорадович В. П. Сборник малорусских песен... – С. 122. 
3 Весілля в селі Прохорах… – С. 89, 90. 
4 Онисько Гриша.  Весілля у Гадяцькому повіті … – С. 128. 
5 Весілля: у двох книгах... – С. 372. 
6 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 1 (дод.), од. зб. 283, арк. 3. 
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Чи в їй кожуха немає? 

Чи чоботи обуває? 

Ми кожуха да добудемо, 

І в чоботи да обуємо1. 

При цьому теща загрожувала молодому і тричі підходила до нього, 

щоб налякати2. Молодий та старости вдавали, ніби б’ють її батогом, щоб 

показати, що її не бояться: 

Вубралася теща ув овчинки, 

Для зятниі причинки, 

Да хотіла зятя злякати, 

Не хотіла дочки оддати3. 

Зустрічаючи молодого, мати молодої, вдягнена у вивернутий кожух, 

подавала йому чарку або миску, наповнену водою з вівсом. Молодий удавав, 

що куштує напій і кидав чарку назад через голову, а дружко намагався 

розбити її палицею на льоту4. Теща у вивернутому кожусі та шапці давала 

зятю горщик з водою та вівсом5. Зять виливав воду на свій ціпок, брат 

молодої сідав на цей ціпок зверху і так їхав від дому молодого до молодої6. В 

Київській губернії мати молодої, одягнена у вивернутий вовною назовні 

кожух, зустрічала молодих перед порогом з хлібом-сіллю, тримаючи його в 

руках, укритих кожухом, а весільний хор співав: 

Із якої причини теща 

Вбралася в овчини? 

Хоче зятя злякати, 

Щоб дочки не дати!7 

 

Що то вийшло кострубатого? 
                                                 

1 Малинка А. Н. Малорусское весильле… – С.115. 
2 Свадьба, записанная в с. Ждановке… – С. 588. 
3 Потебня А. О мифическом значении... –  С. 69, 70. 
4 Труды этнографическо-статистической экспедиции... – Т. VII. – Выпуск 2. – С. 331. 
5 Калиновский Г. Описание свадебных… – С. 167. 
6 Маркевич Н. Обычаи, поверья... – С. 122. 
7 Український modus vestiendi… – С. 144.  
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Що то вийшло волохатого? 

Який кожух волохатий, 

Такий буде зять багатий. 

 

Теща зятя вітає, 

Кожух вивертає: 

– Щоб ти, зятю, був багатий, 

Як той кожух волохатий, 

На коні, на вівці, 

На рублі, на червінці1. 

Якщо теща довго не виходила до зятя (як це зазвичай і бувало), свахи 

співали: 

Ой, дивно нам, дивно: 

Десь нашої свахи не видно, 

Чи чобіт не має, 

Чи в постоли узувається, 

Чи кожуха позичає 

Та й до зятя прибирається2. 

Перед виїздом наречених до дому молодого одягнута у вивернутий 

кожух теща кілька разів обходила їх довкола, посипаючи горіхами та 

зерном3. Молоді ставали на розстелений на підлозі кожух («щоб багаті 

були») та кланялися батькам молодої4. Мати молодого зустрічала молодих у 

вивернутому кожусі5 та вивернутій шапці, «щоб налякати молоду, щоб вона 

не боялася, що чужа мати така страшна»6, а також, щоб вона була 

поштивою7. Вона накривала полою молоду і заводила її в хату8. 

                                                 
1 Борисенко В. К. Весільні звичаї... – С. 73. 
2 Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу… – С. 190. 
3 Д.П.Де ля Фліз. Альбоми… – С. 159. 
4 Свадьба, записанная в с. Ждановке… – С. 590. 
5 Гринченко Б. Этнографические материалы… – Т. ІІІ. – С. 442. 
6 Весілля з Прилуцького повіту… – С.78. 
7 Афанасьев-Чужбинский А. С. Быт малорусского крестьянина… – С. 75. 
8 Весілля в с. Гордашівці… –  С. 49. 
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Звичай саджати молодих на вивернутий кожух зустрічається на всій 

території Середньої Наддніпрянщини. Кожух використовували для 

покривання постелі молодих замість ковдри1; ним також вкривали молодих у 

першу шлюбну ніч2. Під час застілля молоді сиділи на застеленій кожухом 

лаві (на покуті)3, «щоб любов їх була такою теплою, як кожух»4. На 

вивернутий кожух молоді сідали, прийшовши з церкви після вінчання5. 

Зазвичай під кожух клали жито, гроші6. 

Велике значення кожух мав в обрядових церемоніях, пов’язаних із 

народженням та хрещенням дітей. Зокрема, в Полтавській губернії під час  

важких пологів породілля ставала на розісланий хутром доверху кожух та 

просила пробачення у старших родичів7. Новонароджену та похрещену 

дитину клали на кожух на покуті8. Вперше дитину стригли, посадивши на 

кожух9. Під кожух (або на нього) клали гребінь чи прядиво (якщо народилася 

дівчинка), щоб була доброю прялею; якщо народився хлопчик, – то або ніж 

чи рубанок, щоб був хорошим теслярем чи шевцем10. Перед тим, як іти до 

церкви, немовля у хаті клали на кожух, і присутні кидали на кожух гроші, 

щоб дитя було багате та здорове11. Також перед хрестинами баба-повитуха 

стелила кожух на підлозі посеред хати, клала на нього дитину, примовляючи: 

«Щоб було тепло і багатство», «Щоб добре росло і щасливе було», «Щоб був 

багатий, як кожух лохматий». Куми кидали на кожух гроші – символічний 

«викуп» («продаж») дитини, а потім брали кожух за поли та тричі піднімали 

його12. В Київській губернії хрещені батьки несли до церкви дитину, 

                                                 
1 Маслова Г. Народная одежда… – С. 63. 
2 Труды этнографическо-статистической экспедиции… – Т. VII. – Выпуск 2. – С. 438. 
3 Зубер С. Весільна обрядовість села Положаї на Переяславщині / С. Зубер //  Матеріали 

до української етнології. – 2011. – Випуск 10 (13). – С. 250. 
4 Весілля з Прилуцького повіту... – С. 76. 
5 Потебня А. О мифическом значении... – С. 70. 
6 Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу. – С. 68. 
7 Милорадович В. П. Сборник малорусских песен… – С.17. 
8 АНФР ІМФЕ НАН України, ф. 1, дод. од. зб. 578, арк. 24.  
9 Вовк Хв. Студії з української… – С. 195. 
10 Історія української культури: у 5 томах. Т. 4. Книга 1. Українська культура ХІХ ст. 

[голова ред. кол. тому Скрипник Г. А.]. – К.: Наукова думка, 2008. – С. 388. 
11 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 1 (дод.), од. зб. 578, арк. 28. 
12 Історія української культури…  – С. 385. 
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загорнуту у вивернутий кожух1. Після церкви бабка-повитуха клала дитину 

на чорний кожух, щоб водилася худоба2. Символіка хутра в цих обрядах 

означала побажання достатку та плідності. 

Кожух використовували також у будівельній обрядовості, зокрема, під 

час закріплення сволока до нього на мотузках прив’язували загорнутий у 

вивернутий кожух хліб. Тесля обходив хату, розсіваючи зерно та хміль. 

Потім двоє чоловіків одночасно розрубували мотузки, кожух падав на 

підлогу. По тому, як лежав хліб, визначали, хто буде народжуватися в сім’ї: 

якщо скоринкою догори – хлопчики, якщо донизу – дівчатка.  Був відомий 

ще один обряд: перед підняттям сволока до нього прив’язували кожух із 

загорнутою пляшкою горілки (у бідних – горщик з кашею). Після 

перерубування мотузок визначали, яке життя буде в хаті: якщо пляшка впала 

горлечком до середини хати – багатим, якщо до дверей – бідним3. Кожух в 

обряді обгортання сволока виконував роль жертви – дару природі, дару 

майстру, щоб знешкодити його недобрі помисли: при відсутності кожуха він 

міг, вдаряючи по сволоку, «зарубати» його «на біду» для господарів хати4. 

Кожух був важливим атрибутом традиційних святкових обрядів, 

зокрема рядження як одного із видів розваг для молоді. Вивернутий кожух та 

кудлата шапка були елементами костюма ряджених, які перевдягалися після 

першої шлюбної ночі молодих у тварин, циган тощо5. Вивернутий кожух 

вважався також універсальним способом рядження в різдвяних іграх, 

наприклад «водіння кози»6. Відомі різноманітні маски кози. Це переважно 

вирізані з дерева голова і роги, очі робили з бляшанок, ґудзиків. Виконавець 

ролі «кози» був накритий кожухом або плахтою7. Для того, щоб зобразити 

козу, вдягали два кожухи (другий – на ноги), скріплювали їх біля пояса 

                                                 
1 Чернышев Н. Быт крестьян... – С. 64. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 1 (дод.), од. зб. 578, арк. 32. 
3 Восточнославянский этнографический сборник... – С. 132, 133. 
4 Український modus vestiendi... – С. 145. 
5 Маслова Г. Народная одежда... – С. 75. 
6 Милорадович В. Средняя Лубенщина… – С. 13. 
7 Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу… – С. 29. 
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мотузкою. До шапки кріпили роги, сплетені з лози чи соломи1. В 

Чернігівській губернії рядження відбувалося так: на хлопця, який зображав 

козу, накидали вивернутий кожух, в один із рукавів якого просовували 

козину голову, а другий підсовували козі під живіт2. Козу водив «дід». 

«Коза» падала, вмирала, потім піднімалася і танцювала. Ритуальний танець 

«кози» виступав символом родючості, енергії, багатства й сили3. На Масляну 

парубки вдягали вивернутий кожух, мазали лице сажею та з кочергою або 

помелом «відганяли чорта»4.  

Хутряний одяг та шкіряне взуття знаходили своє застосування і в 

похоронних обрядах. Зокрема, людину, що тяжко помирала, для полегшення 

страждань клали на солому або кожух5. Померлим на ноги взували постоли, а 

не чоботи або черевики – існувало повір’я, що на тому світі буде важко 

ходити, оскільки таке взуття має багато цвяхів; інша інтерпретація повір’я – 

взуття з підківками (цвяхами) буде довго горіти, якщо покійний опиниться у 

пеклі6. Натомість у західних областях України та в Карпатському регіоні 

покійника взували у жовті або чорні чоботи, бо, згідно з віруваннями, коли 

він перелітатиме огненну ріку, то попече ноги7. Шапку або вдягали на голову 

покійного8, або клали в домовину9. Покійника клали на лаву головою на 

покуття, на яке простилали кожух: «щоб душі було м’яко». Цей кожух 

залишався на покутті до 9 днів та знову викладався на сороковини10. 

Використання виробів зі шкіри та хутра, зокрема кожухів, чобіт, 

шапок, у традиційній обрядовості українців Середньої Наддніпрянщини 

свідчить про те, що вони виконували важливі оберегову та обрядову функції. 

                                                 
1 Маслова Г. Народная одежда…– С. 111. 
2 Малинка А. Н. Сборник материалов… – С. 65. 
3 Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу... – С. 29. 
4 Маслова Г. Там само. – С. 114. 
5 Милорадович В. П. Сборник малорусских песен… – С. 166. 
6 Історія української культури… – С. 406. 
7 Борисенко В. Там само… – С. 173. 
8 Маслова Г. Там само. – С. 91. 
9 Коломийченко Ф. Похоронні звичаї й обряди в селі Прохорах Борзенського повіту 

Чернігівської губернії / Ф. Коломийченко // Етнографічний збірник НТШ. – Львів, 1910. – Т. 
ХХVI. – С. 356. 

10 Милорадович В. П.  Там само.  – С. 167. 
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Оберегове значення хутряного та шкіряного одягу тісно пов’язане зі 

світоглядними уявленнями східних слов’ян, демонологією, вірою в силу 

магічних дійств. Обрядова функція полягала в атрибутивному використанні 

одягу під час весільних, родильних, хрестильних, похоронних церемоній 

тощо. При переході одягу від повсякденного до обрядового зростала роль 

знакових функцій. Крім дарувальних весільних обрядів, де важливими були 

практичність і знаковість, в інших родинних обрядах практичні властивості 

одягу не бралися до уваги. Особливу магічну силу, вважалося, мали вироби, 

виготовлені спеціально для певного обряду. Символічним  значенням були 

наділені обов’язкові дарунки – чоботи. Вони відігравали роль символу 

родинної злагоди, любові, взаєморозуміння. Обрядова функція одягу 

виявляється й у специфічних способах його використання. Так, учасники 

весільних обрядів, рядження одягали кожух навиворіт незалежно від пори 

року. Особливе ставлення до овчини ґрунтується на уявленнях давніх слов’ян 

про плодовитість та щастя. Традиційні родинні обряди та звичаї з 

використанням хутряних і шкіряних виробів  дають нам уявлення про етичні 

й естетичні погляди, різноманітні аспекти життєдіяльності людей. Обрядова 

символіка одягу відображає широкий спектр духовних традицій, 

світоглядних уявлень та норм обрядової поведінки українців. 
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РОЗДІЛ 3  

ДИНАМІКА ЗМІН У РОЗВИТКУ КУСТАРНИХ ШКІРЯНИХ 

РЕМЕСЕЛ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ  ХХ СТОЛІТТЯ   

 

3.1. Зміни у розвитку кустарного шкірообробництва наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. 

 Розвиток шкіряного кустарного промислу українців Середньої 

Наддніпрянщини в першій половині ХХ ст. характеризується змінами форм 

організації праці, соціально-економічного становища та традиційно-

побутової культури кустарів. Процес трансформації зумовлений низкою 

чинників. 

Насамперед шкіряна промисловість належала до таких галузей, де 

перш за все зароджувались заводські форми виробництва (наприклад, уже в 

1809 р. у Київській губернії  нараховувалося  28 шкіряних заводів). На цих 

заводах використовувалося примітивне обладнання: чани, горищні сушила з 

ґратчастими вікнами, колодязі з ручними насосами та дерев’яними трубами, 

печі з котлами для варіння фарби, водяні та повітряні млини для подрібнення 

кори, колоди, тупики, струги, циклі, накатні та нарізні дошки, кам’яні катки. 

Основним апаратом для вироблення шкір був чан. Вироблення шкіри 

характеризувалося довготривалими процесами: зоління юхти тривало 2 – 3 

тижні, дублення шкір – до 6 місяців. Сушіння шкір займало кілька тижнів і 

проводилося взимку та влітку на повітрі на «вішалах», розміщених у 

горищних приміщеннях. Шкіряні заводи, за деякими винятками, були не 

спеціалізовані, на кожному підприємстві виробляли різні види шкір. 

Використовувався лише рослинний метод дублення, хромове дублення 

майже не застосовувалося. У дореволюційній шкіряній промисловості майже 

всі виробничі операції на шкіряних фабриках виконувалися вручну, тому на 

роботу на шкіряні заводи приймали лише здорових та фізично сильних 

чоловіків1. На шкіряних підприємствах був антисанітарний стан: на подвір’ї 

                                                 
1 Волков В. А. Кожевенная промышленность… – С. 7, 9, 11.  
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або поблизу гнили відходи виробництва, розчини для дублення не 

обновлювалися роками1. 

На основі опрацьованих джерел нами узагальнено інформацію щодо 

збільшення кількості шкіряних підприємств. У 1845 – 1848 рр. в Україні 

нараховувалося 268 чинбарень. З них у Київській губернії – 44, Полтавській – 

7, Чернігівській – 41; у 1854 р. – всього 258, з них  у Київській губернії – 35, 

Полтавській – 13, Чернігівській – 662. У 1859 р. в Київській губернії діяла 1 

хутряна та 38 дубильних фабрик, у Полтавській губернії – 12 дубильних, у 

Чернігівській губернії – 1 сап’янова, 64 дубильних та 3 рукавичних3. Основна 

маса робітників, зайнятих на шкіряних підприємствах, була зосереджена в 

Київській губернії, де у 1878 р. нараховувалося 44 шкіряних і 4 хутряних 

заводи4.  У 1881 р.  у м. Василькові діяли 4 шкірзаводи. Один із найстаріших 

заводів в Україні – шкіряний завод Вайсберга – був побудований у 1859 р. 

У 1860 р. у Чернігівській губернії діяло 63 шкіряних заводи, 

розташованих у Ніжинському, Чернігівському, Борзнянському, 

Городнянському повітах. Одним із кращих вважався шкіряний завод  

поміщика Г. Ярошевицького на хуторі Рудня Сосницького повіту. Щорічно 

завод виробляв близько 8 тис. глянцевих та лакованих шкір, частина з яких 

йшла на продаж, а переважна більшість – для оббивки екіпажів в екіпажному 

закладі Г. Ярошевицького5. На інших шкіряних заводах Чернігівської 

губернії виробляли юхту, чорні та білі опойки, сиром’ятну підошвову  

шкіру6. Шкіряний завод Ісаака Дусевицького був одним із найбільших 

підприємств Полтавської губернії:  на ньому щорічно оброблялося  до 2000 

шкір, а також здійснювався продаж шевського товару7. 

                                                 
1 Волков В. А. Кожевенная промышленность…  – С. 7. 
2 Нестеренко О. Розвиток промисловості на Україні... – С. 324, 325. 
3 Там само. – С. 485.  
4 ЦДІАК України, ф. 442, оп. 532, спр. 202, арк. 30. 
5 Историческое развитие... – № 15. – Часть неофициальная. – С. 146. 
6 Домонтович М. Материалы для географии… – С. 282. 
7 Лысенко С. Очерки домашних промыслов…. – Выпуск ІІІ. Промыслы Лохвицкого 

уезда. – С. 149. 
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У 60-х роках ХІХ ст. у зв’язку з відміною кріпосного права та 

невдалим проведенням аграрної реформи малозабезпечене населення 

Київської, Чернігівської, Полтавської губерній почало масово  займатися 

кустарними промислами. Цей період знаменується початком нового курсу 

державної кустарної політики, спрямованої на створення сприятливого  

податкового клімату для дрібних товаровиробників. На основі ухваленого у 

1863 р. «Положення про податки за право торгівлі та промислів» промислові 

та торговельні підприємства розподілялися на розряди, за кожним з яких був 

встановлений фіксований податок. Відповідно до Положення повністю 

звільнялися від податку кустарі, які не використовували у своєму 

виробництві найману працю та механічні двигуни; ті ж, хто використовував 

найману працю (від 2 до 16 чоловік) та займався дрібною торгівлею 

шкіряним крамом (дублених та сиром’ятних шкір, шкіряного товару для 

шевського промислу, ременів, овчин тощо), обкладалися диференційованим 

податком, який залежав від економічних показників виробництва та класу 

місцевості (наприклад, Київ відносився до 2 класу, податок для кустарів 

становив 18 крб.; Звенигородський, Канівський, Київський, Черкаський 

повіти та  м. Умань Київської губернії – до 3 класу, податок – 15 крб.; 

Сквирський, Таращанський, Уманський, Чигиринський повіти  – до 4 класу, 

податок – 10 крб.)1. У 90-х роках ХІХ ст. діяльність шкіряної кустарної 

промисловості регулювалася «Циркуляром земского отдела о порядке 

открытия крестьянами при своих усадьбах кожевенных заведений», 

відповідно до якого кустарі мали право вільно займатися промислом, якщо 

вони не використовували механічні двигуни або найману працю2. 

Держава розпочала широку кампанію з підтримки розвитку кустарних 

промислів, зокрема,  Міністерством землеробства і держмайна, що завідувало 

                                                 
1 Семенова О. Роль державних та земських установ у розвитку шкіряного кустарного 

промислу Середньої Наддніпрянщини  у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Семенова // 
Українознавство. – 2015. – № 4 (57). – С. 60. 

2 ЦДІАК України, ф. 574, оп. 1, спр. 4, арк. 89. 
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кустарною промисловістю1, та Кустарним комітетом була розроблена 

програма заходів, яка передбачала: 1) підтримку існуючих та відкриття нових 

спеціальних практичних шкіл для кустарів у головних центрах кустарних 

промислів; 2) підтримку існуючих та відкриття нових зразкових кустарних 

майстерень;  3) підтримку кустарного музею в Санкт-Петербурзі, що мав за 

мету розповсюдження серед кустарів нових зразків, моделей та рисунків 

виробів, засобів праці, а також зібрання зразків цих виробів; 4) підтримку 

діяльності кустарних техніків та інструкторів; 5) відкриття кустарних складів 

та проведення виставок кустарних виробів з можливістю їх збуту;                  

6) допомогу у забезпеченні кустарів сировиною; 7) організацію поставок 

кустарних виробів у великих розмірах на замовлення державних відомств2, у 

тому числі військових3. Ці заходи були спрямовані також на витіснення 

скупника, у яких держава вбачала ворога дрібного виробника: прагнучи 

наживи, вони занижували закупівельну ціну виробленої продукції, що 

змушувало кустаря знову звертатися до них із проханням кредиту на 

закупівлю сировини4.   

Наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. почалась активна співпраця 

між земськими та державними установами у питанні підтримки кустарів. 

Через спеціальні склади земства допомагали дрібним виробникам у реалізації 

їхніх виробів, сприяли отриманню державних замовлень на кустарну 

продукцію. Активну позицію у сприянні розвитку кустарних промислів 

зайняло Полтавське губернське земство. Одним із видів популяризації 

шевської продукції було створення Історико-етнографічного музею 

Полтавського губернського земства, що містив зразки одягу, вироблених 

кустарями, зокрема, шапок, чобіт, поясів5. До Полтавської губернії 

направлялися спеціалісти-техніки для навчання шкіряників покращеним 

прийомам обробітку різних типів шкір, таких як юхти, сап’яну, лайки, замші, 
                                                 

1 О порядке заведования... – С. 108; Об организации управления делами... – С. 254.  
2 Правительственное содействие кустарной промышленности за десять лет… – С. 11. 
3 Правила по предоставлению кустарям... –  С. 535 – 536. 
4 Низова Л. В. Одержавлення кустарно-ремісничої... – С. 38. 
5 Обзор деятельности земств по кустарной промышленности… – С. 206. 
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полувалу, хлібної та сокової підошов, овчини, конини1. В 1910 р. почала 

працювати шорно-шевська майстерня в с. Балясному Полтавського повіту, 

яка була малоприбутковою в шорному ремеслі, проте користувався 

популярністю шевський відділ майстерні, куди надходило багато замовлень. 

Шевські  навчальні майстерні відкрилися у м. Лохвиці, с. Степанівці 

Полтавського повіту2. В 1911 р. земськими зборами було прийнято рішення 

відкрити шевську майстерню в с. Вергунах Хорольського повіту та 

організувати навчання шорного ремесла при училищі в с. Коржах 

Роменського повіту3.  

У зв’язку з недостатнім фінансуванням кустарні промисли Київської 

губернії мали слабку підтримку земських установ (у 1912 р. на потреби 

кустарної промисловості земством було виділено 3 тис. крб., тоді як у 

Чернігівській губернії лише на організацію сільськогосподарських виставок 

виділялося 2900 крб.); шкіряні промисли залишилися практично поза увагою 

земської управи. У цьому ж році земством було проведено обстеження низки 

кустарних промислів, у тому числі шкіряного, зокрема, визначено основні 

його осередки, кількісний склад кустарів, досліджено технологію 

виробництва, асортимент виробів, а також внесено ряд пропозицій щодо 

покращення стану шевського та шкірообробного виробництва. Ця програма 

знайшла своє втілення у створенні низки майстерень, а саме: шевських 

майстерень в с. Стави Київського повіту та с. Насташки Васильківського 

повіту, шевської пересувної майстерні в м. Обухові, кожум’яцької пересувної 

майстерні в м. Богуславі, кожум’яцької майстерні у м. Білій Церкві4.      

Дослідження шкіряного промислу Чернігівською земською управою 

виявило значне зменшення попиту на шевські вироби у зв’язку з 

проведенням залізничних доріг та завезенням великої кількості взуття з 

інших губерній. На Чернігівщині існували організована земством 
                                                 

1 Голицын Ф. Кустарное дело в России / Ф. Голицын. – СПб.: Типография В. Киршбаума, 
1904. – Т. І. – С. 142. 

2 Обзор деятельности земств по кустарной промышленности... – 1913. – Т. І. – С. 219, 222. 
3Там само. – С. 226, 227. 
4 Семенова О. Роль державних та земських установ… – С. 64.  
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Тихоновицька шевсько-швейна майстерня Сосницького повіту1, шевські 

майстерні в с. Ваганичі та Яриловичі Городнянського повіту2. Навчання у 

майстерні в с. Вагановичі тривало три роки та було безкоштовним. До 

навчання допускалися учні, які мали шкільну освіту, а також шевці, які 

хотіли вдосконалити свою майстерність. Тим, хто не міг відвідувати 

навчання цілорічно, дозволялося навчатися лише у зимові місяці. Спершу 

учні вчилися шити на окремих шматочках шкіри, потім переходили до 

дрібного ремонту взуття (накладання латок), пришивання окремих елементів 

чобіт та черевиків (підошов, підборів). На третьому році навчання вони 

викроювали деталі взуття та зшивали їх вручну або на машинці. В разі 

успішного закінчення навчання випускники отримували свідоцтво майстра-

шевця та безкоштовний набір інструментів, щоб розпочати власну справу3.  

Такі заходи викликали різке збільшення кількості кустарів-шкіряників 

у Полтавській, Київській та Чернігівській губерніях, про що свідчать 

наведені нижче дані: у 1897 р. у Чернігівській губернії нараховувалося 

шкіряників – 96 чол., овчинників – 430 чол., шевців – 39554; у Полтавській 

губернії: шкіряників – 104 чол., овчинників – 289 чол., шевців – 6801 чол.5; у 

Київській губернії: шкіряників – 139 чол., овчинників – 401 чол., шевців – 

7006 чол.6 

У 1910 р. у Полтавській губернії нараховувалося  шкіряників – 206, 

овчинників – 286, шевців – 104707; у 1912 р. у Київській губернії – 

шкіряників – 854, овчинників – 180, шевців – 74128; у 1913 р. у Чернігівській 

губернії налічувалося: шкіряників – 548 чол., овчинників – 751, шевців – 

173089.  

                                                 
1 ЦДАВО України, ф. 337, оп. 1,  т. 2, спр. 2397, арк. 156. 
2 Земский сборник Черниговской губернии. – 1899. – № 1. – С. 10, 13.  
3 Там само. – С. 10 – 14. 
4 Первая всеобщая перепись населения… Черниговская губерния... –  С. 288, 296. 
5 Первая всеобщая перепись населения… Полтавская губерния… – С. 270, 274. 
6 Первая всеобщая перепись населения… Киевская губерния… – С. 246, 252. 
7 Рыбников А. Мелкая промышленность России… – С. 66, 67. 
8  Там само. – С. 40, 41. 
9 Там само. – С. 108, 109. 



 

 

128 

На початку ХХ ст. набуває розвитку рух з кооперування дрібних 

шкіряних підприємств, наприклад, у Чернігівській губернії існувала 

Литківська трудова артіль шевців; у Київській губернії – шевська артіль при 

сільськогосподарському товаристві села Ненадихи1. Важливу роль 

промислова кооперація виконувала у питанні підготовки кваліфікованих 

робітників та спеціалістів: кустарна промисловість була одним з основних 

постачальників робітників фабрично-заводської промисловості2. Проте 

техніка виробництва як у поодиноких кустарів, так і у дрібних 

кооперативних об’єднаннях (артілях) залишалася примітивною. Зокрема, всі 

виробничі процеси здійснювалися вручну, замочування шкір відбувалося у 

виритих копанках, які після тривалого використання перетворювалися на 

джерело інфекції. Міздрювання проводилося на колоді косою, закладання та 

перебирання овчин виконував голіруч робітник без одягу, залізаючи при 

цьому в чан, м’яли шкіри за допомогою гачка, вичісували овчину гребенем із 

загнутими всередину зубцями, відбивали палицями, вироби шили вручну, 

рідко – на машинках. Всі матеріали при цьому насипалися «на око», 

кислотність визначалася «на язик», а температура – «доки нога терпить»3.  

На основі порівняльного аналізу встановлено, що в кінці ХІХ ст. 

умови праці кустарів-шкіряників залишилися без змін: характерними 

особливостями шкіряного кустарного промислу в сільській місцевості були 

низька техніка виробництва, примітивність інструментів для вироблення 

шкіри та пошиття взуття. Однак слаборозвинена фабрично-заводська 

промисловість з обробки волокнистих речовин і матеріалів тваринного 

походження  призвела до того, що в кустарному виробництві ці дві групи 

були найбільш розвинені і давали 61,1% всієї валової продукції кустарної 

промисловості. Київська та Чернігівська губернії залишалися провідними у 

загальному виробництві шкіряної продукції. Працюючи на місцевий ринок та 

на замовника, кустарі і надалі забезпечували потреби селян в одязі та взутті, 
                                                 

1 Моргун О. Нарис історії промислової… – С. 75. 
2 Рындзюнский П. Г. Крестьянская промышленность... – С. 217. 
3 Овчинно-шубный промысел в промкооперации... – С. 5 – 31. 
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для багатьох і них промисел втратив підсобний характер і перетворився у 

ремесло1.  

Політичні та економічні процеси, які відбувалися в першій половині 

ХХ ст., мали безпосередній вплив на розвиток шкіряного кустарного 

промислу. У період Першої світової війни та Жовтневого перевороту 1917 р. 

фабрична промисловість зазнала суттєвих змін: спостерігається руйнування 

або пошкодження шкіряних заводів, зменшення поголів’я великої рогатої 

худоби – сировинної бази шкіряної промисловості,  критичний стан 

транспорту, зношеність та неможливість відремонтувати інвентар2. Крупна 

промисловість практично припиняє свою роботу, натомість активно 

розвивається кустарна: у зв’язку із закриттям фабрик  робітники масово 

поверталися в провінцію та влаштовували дрібне виробництво, оскільки 

специфіка дрібної промисловості давала можливість ослабити дію цих 

чинників. Зокрема, невелика залежність від найманої праці, простіша 

процедура реалізації товарів, постійний попит населення у промислових 

товарах сприяли пожвавленню кустарного виробництва. Серед сортів 

дубленого товару перше місце займали шкіри волів та корів, юхта, зольний 

полувал та підошвовий товар3. Серед виробів сільських шевців найбільш 

затребуваними були прості чоботи та кінська збруя4. 

Промислова кооперація поставала ефективною формою організації 

виробництва: в період Першої світової війни зростає кількість ремісничих і 

кустарних майстерень, які виробляли обмундирування для армії: хутряні 

шапки, кожушанки, рукавиці тощо; виникли товариства з пошиття одягу та 

взуття, а полтавське ощадно-позичкове товариство «Самодопомога» 

                                                 
1 Мещерский А. Свод материалов по кустарной... – С. 66.  
2 ЦДАВО України, ф. 337, оп.1, спр. 3000, арк. 218. 
3 Рыбников А. Кустарная промышленность и сбыт... – С. 90. 
4 ЦДАВО України, ф. 337, оп. 1, спр. 3000, арк. 86. 
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швидкими темпами організувало створення шевських артілей, які виробляли 

продукцію для задоволення потреб армії1.  

У зв'язку із зменшенням поголів'я великої рогатої худоби після 

Першої світової війни почалося вироблення свинячої шкіряної сировини, що 

призвело до освоєння виробництва хромових шкір різних видів2. Кустарний 

промисел хоч і залежав від фабричної промисловості у постачанні 

напівфабрикатів для взуттєвого виробництва, проте залишався домінуючим у 

забезпеченні населення своєю продукцією3. 

Узагальнивши інформацію, отриману з письмових джерел, нами 

проаналізовано динаміку змін в чисельності кустарів, засобах та технології 

шкіряного виробництва, формах організації праці в різних політико-

економічних умовах у дореволюційний період. 

Характерною особливістю кустарного шкіряного промислу був 

паралельний розвиток домашнього та фабрично-заводського виробництва. У 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на шкіряних фабриках і заводах здійснюється 

поступовий перехід від ручного до машинного виробництва, відбувається 

вдосконалення технології обробки шкір тощо. Становлення промисловості 

погіршувало становище дрібних виробників. Під впливом удосконаленої 

заводської техніки шкіряний кустарний промисел починає поступово 

занепадати. Для кустарного шкірообробництва в сільській місцевості 

характерними були низька техніка виробництва з переважанням ручної праці, 

примітивність інструментів, довготривалість технологічних операцій тощо.  

Особливістю досліджуваного періоду було проведення державної 

кустарної кустарницької політики, яка проявлялася у створенні сприятливого 

податкового режиму для дрібних товаровиробників, розробці програми 

заходів з розвитку кустарних промислів. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

                                                 
1 Бородаєвський С. Історія кооперації / С. Бородаєвський. – Прага: Український 

громадський видавничий фонд, друкарня «Легіографія», 1925. – С. 329; Моргун О. Нарис  
історії… – С. 10, 11. 

2 Волков В. А. Кожевенная промышленность... – С. 13 – 20. 
3 Кролюницкий Н. Кожевенно-обувная кустарная промышленность... – С. 123. 
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почалась активна співпраця між земськими та державними установами у 

питанні підтримки кустарів. Через спеціальні склади земства допомагали 

дрібним виробникам у реалізації їхніх виробів, сприяли отриманню 

державних замовлень на кустарну продукцію. Ці чинники викликали різке 

зростання кількості кустарів, сприяли створенню мережі майстерень, артілей 

та кустарних підприємств; шкіряний промисел в цей період набув 

масштабного розвитку. Одним із факторів, що впливали на розвиток 

кустарного виробництва, були військові дії. У період Першої світової війни 

та повоєнні роки незадовільний стан фабричної промисловості та попит 

населення на побутово-господарські товари сприяли пожвавленню шкіряного 

виробництва, яке і надалі залишалося домінуючим у забезпеченні населення 

своєю продукцією.  
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3.2. Трансформація шкіряного кустарного виробництва у 1920-х – 

1950-х роках  

Жовтневий переворот 1917 р. і встановлення комуністичної диктатури 

призвели до того, що з перших днів нової влади почалося втілення в життя 

програми більшовицької партії, провідною тезою якої була ліквідація 

приватної власності у будь-якому вигляді. Податковий, ідеологічний та 

соціальний тиск на кустарів, їх переслідування, навішування ярликів 

«куркуль» та «спекулянт» викликали зміни у свідомості українців та 

призвели до трансформації їх традиційної культури: кустарі та ремісники 

стали «ворогами народу», вигнанцями суспільства. Стаття 21 Конституції 

радянської України, прийнятої в 1919 р., передбачала позбавлення виборчих 

прав громадян, які використовували найману працю і тримали промислові 

підприємства1. Під таку категорію потрапляли також кустарі і ремісники. За 

законом, їхні діти не мали права вчитися у старших класах і вступати до 

вузів; після призову до армії сини позбавленців потрапляли до штрафбату. 

Отже, одним із способів тиску на кустарів було позбавлення їх 

громадянських прав. 

Проте в умовах громадянської війни держава не могла забезпечити 

потреби населення у мануфактурних товарах, зокрема в одязі та взутті. У 

кінці 1918 – на початку 1919 рр. 80 – 90% продукції взуттєвих фабрик 

складало армійське взуття2. В 1920 р. державне замовлення шкірзаводам 

України становило армійське (90 тис. пар) та цивільне (40 тис. пар) взуття, 

сідла, упряж3. 

Під час громадянської війни обсяг продукції великої промисловості 

скоротився на 70%, тоді як кустарної – на 30%4. У Київській, Чернігівській та 

Полтавській губерніях у дрібній та кустарно-ремісничій промисловості 
                                                 

1 Конституция Украинской Социалистической Советской Республики. – Харьков: 
Всеукраинское издательство, 1920. – 16 с.  

2 Положение кожевенной промышленности в первую половину 1919 года // Народное 
хозяйство. – 1919. – № 9 – 10. – С.125. 

3 Экономическое положение Украины в 1920 году // Народное хозяйство. – 1921. – № 1 – 
2. – С. 95. 

4 Низова Л.В. Одержавлення кустарно-ремісничої... – С. 54. 
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переважало виробництво одягу та взуття1. Шкіряна кустарна промисловість, 

як і раніше, залишалася домінуючою у забезпеченні населення своєю 

продукцією. 

  З 1919 р. розпочинається концентрація виробництва шляхом 

закриття дрібних заводів та зосередження на більш потужних 

підприємствах2. У цей час встановлюється державна монополія на шкіру: 

директивою уряду «Про монополізацію шкіри» визначалося, що всі сирі та 

вироблені шкіри рогатої худоби, коней, кіз, опойки, овчини ставали 

власністю держави; використання названих вище сортів шкір для потреб 

армії, промисловості та населення визначалося Шкіряним комітетом Ради 

народного господарства України, розкрій із зазначених сортів шкір, що 

зберігаються на приватних складах, конфіскувався на користь держави. 

Особи, які порушували правила, підлягали суду Військово-Революційного 

Трибуналу3. 

Декрет Раднаркому РФРР «Про регулювання кустарної промисловості 

та націоналізацію промисловості» 1920 р. регулював процес націоналізації 

шкіряних виробництв. У зв’язку із встановленням державної монополії на 

заготівлю, купівлю та продаж шкіряної сировини переважна більшість 

дрібних шкіряних підприємств була передана у державну власність.   

Вироблення шкір здійснювалося на державних шкіряних та приватних 

заводах, які отримали дозвіл Головшкіри, а також на заводах, зданих в 

оренду органами Головшкіри. Особи, які самостійно займалися виробленням 

шкір, підлягали суду із конфіскацією засобів виробництва та матеріалів4. 

Згаданий вище декрет забороняв вільний продаж шкіряних виробів: 

було встановлено список товарів, на які держава мала монополію; серед них 

– шкіра та взуття. Приватні підприємці, які виробляли ці товари, вважалися 

                                                 
1 Нестеренко О. Розвиток капіталістичної промисловості... – С. 129, 130. 
2 Голицынская Е. Кожевенная промышленность... – С. 112.  
3 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 14, арк. 73. 
4 ЦДАВО України, ф. 3040, оп. 1, спр. 250, арк. 6. 
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спекулянтами1. Постанова РНК УСРР «Про вилучення деяких товарів з обігу 

на вільному ринку» (1921 р.) вилучала з вільної торгівлі також підошвову 

шкіру2.  

Отже, створювалися всі умови для того, щоб поставити кустарний 

шкіряний промисел під повний контроль держави. Займатися дрібним 

виробництвом дозволялося у разі обов’язкової реєстрації кустарних 

підприємств; зареєстровані кустарні виробництва не підлягали націоналізації 

та конфіскації3. Незареєстровані виробництва перебували на нелегальному 

становищі. Залежність від контролюючих органів та величезні податки 

спричинили перехід більшості дрібних виробників на державні фабрики і 

заводи, де вони мали нормований робочий день, медичну та страхову 

допомогу4, або у тіньове виробництво. 

Катастрофічне становище економіки після громадянської війни 

призвело до масових невдоволень більшовиками, військових заколотів, 

робітничих страйків та селянських повстань. Особливо складним був стан 

сільського господарства: хронічно не вистачало техніки, реманенту, насіння, 

робочих рук. Тому для зміцнення економічного фундаменту свого 

політичного режиму уряд був змушений піти на ряд поступок, особливо 

селянам. Так, 21 березня 1921 р. на Х з’їзді партії була визнана необхідність 

проведення нової економічної політики (непу).  

Із затвердженням непу урядом було створено низку декретів та 

постанов, що регулювали діяльність дрібних приватних підприємств. 

Декретом Ради Народних Комісарів СРСР від 17 травня 1921 р.5 було 

встановлено необхідність проведення заходів щодо розвитку кустарної та 

дрібної промисловості як у формі приватних підприємств, так і в 

кооперативній формі. Розвиток промкооперації як масового явища припадає 

на 1921 рік. Від справ були усунені посередники, які допомагали кустарям у 
                                                 

1 ЦДАВО України, ф. 340, оп. 1, спр. 3572, арк. 2, 3, 11. 
2 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 1, спр. 14, арк. 110. 
3 Там само. – Арк. 71; ЦДАВО України, ф. 340, оп. 1, спр. 3572, арк. 2, 3. 
4 ЦДАВО України, ф. 1, оп. 1, додаток до опису 1, спр. 6, арк. 223. 
5 Декрет СНК «О руководящих указаниях…»… – С. 463 – 464. 
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збуті продукції. Колишні посередники («хазяйчики») вступали до артілей, 

брали керування у свої руки; проте в період непу артілі почали зникати, їх 

члени та керівники стали активно займатися підприємницькою діяльністю1. 

Декретом від 24 травня 1921 р. на вироби та предмети кустарної і 

дрібної промисловості було розповсюджене право обміну, купівлі та збуту2. 

Декрет ЦВК та РНК РСФРР від 7 липня цього ж року надавав можливість 

кустарям організовувати дрібнопромислові підприємства, на свій розсуд 

порядкувати продуктами та засобами виробництва, здійснювати закупівлю 

сировини, інструментів та устаткування3. Декрет про денаціоналізацію 

дрібних ремісничих майстерень та середніх підприємств від 4 грудня 1921 р. 

передбачав їх повернення колишнім власникам. У досліджених нами 

архівних матеріалах зустрічаються заяви про повернення шкіряних 

підприємств4.  

 У цілому законодавство 1921 р. було скероване на розвиток 

приватного підприємництва в рамках контролю з боку держави. Кустарі мали 

реєструватися в місцевих органах влади (сільські кустарі – у волосних 

виконкомах, міські – у кооперативно-кустарних відділах раднаргоспів5).  

Відповідно до декрету РНК УСРР «Про заготівлю та переробку 

шкіряної сировини» (1922 р.) приватним особам та їх об’єднанням 

надавалося право вільно переробляти, купувати та продавати шкіряну 

сировину. Якщо обладнання кустарних підприємств не відповідало 

встановленим правилам, у реєстрації могли  відмовити. Держава 

встановлювала також технічний контроль за виробленням шкір6.  

Дозвіл займатися кустарними промислами та вільно торгувати своєю 

продукцією швидко відбився на стані кустарної промисловості: кількість 

                                                 
1 Моргун О. Нарис історії промислової… – С. 122, 123. 
2 Декрет ВЦИК и СНК «О кустарной и мелкой промышленности» // Собрание узаконений 

и распоряжений рабочего и крестьянского правительства за 1921 г. – М.: Управление делами 
Совнаркома СССР, 1944. – Бюллетень № 53. – С. 585. 

3 Кустарна промисловість та кустарно-промислова... – С. 4. 
4 ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, т. 2, спр. 2870, ч. 1, 233 арк.   
5 ЦДАВО України, ф. 340, оп. 1, спр. 3572, арк. 2. 
6 ЦДАВО України, ф. 2, оп. 2, спр. 375, арк. 229. 
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кустарів, що переробляли волокно, дерево, шкіру, метал для виготовлення 

товарів першої необхідності (одяг, взуття, реманент), до 1923 р. досягла 

довоєнного рівня і навіть перевищила його1.  

Незважаючи на значні темпи зростання економіки в період непу, 

пріоритет промисловості над сільським господарством, нееквівалентний 

товарообмін між містом і селом спричинили ряд суперечностей, зокрема 

«ножиці цін» (1923 – 1924 рр.): штучне підвищення цін на промислову та 

зниження цін на сільськогосподарську продукцію. На початку 20-х років    

ХХ ст. було встановлено такі ціни на товари: кілограм чорного житнього 

хліба – 100 крб., склянка солі – 30 крб., кілограм сала – 1000 – 1500 крб., літр 

молока – 80 – 100 крб., коробка сірників – 10 – 18 крб., пара шкіряних 

черевиків – 5 000 крб., чоловічий костюм – 10 тис. крб.2 У цей час за пару 

чобіт селянин мусив віддати майже віз пшениці3 або урожай хліба з 

десятини4. 

У 1925 р. переважне значення в дрібній промисловості мали приватні 

підприємства. Темпи зростання приватно-господарського сектору 

перевищили показники в державному секторі, зокрема, в шкіряній 

промисловості частка кустарної продукції складала майже 56%5. Існували 

такі форми організації кустарів, як кооперативні товариства та артілі, союзи 

кустарів-одинаків6. Створювалися кожум’яцькі та шевські артілі, наприклад, 

у  1924 р. у Київській губернії нараховувалося  30 артілей шкіряників, 39 

артілей шевців, 18 артілей шапкарів, у 1925 р. на Чернігівщині працювали 60 

шкіряних, 10 шевських, 6 артілей шапкарів7. 

Закони від 10 квітня 1925 р. «Про податкові пільги для сільських 

ремісників і кустарів», 12 травня 1925 р. «Про податкові пільги для міських 

                                                 
1 Низова Л. Стан кустарної промисловості напередодні її соціалістичного перетворення       

/ Л. Низова // Український історичний журнал. – 1986. – №11. – С. 126. 
2 Моргун О. Нарис історії промислової… – С. 197, 198. 
3 Трихрест М. НЕП на Україні / М. Трихрест. – Б.м.: Наша книгозбірня, 1947. – С. 19. 
4 Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД... – Т. 2: 1923 – 1929. – С. 937. 
5 Фейгин В. Кустарно-ремесленная промышленность... – С. 16.  
6 Кустарна промисловість та кустарно-промислова… – С. 14. 
7 ЦДАВО України, ф. 337, оп. 1. т. 2, спр. 2397, арк. 50, 152. 
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кустарів і ремісників», 25 травня 1925 р. «Про пільги сільським ремісникам і 

кустарям по оподаткуванню місцевими зборами», 12 червня 1925 р. «Про 

податкові пільги для сільських кустарних і ремісничих підприємств» внесли 

значні зміни в оподаткування кустарів, ремісників та кустарно-ремісничих 

підприємств державними та місцевими зборами, що виявилися в цілковитому 

звільненні від податків або в значному зменшенні останніх1. Так, ремісники й 

кустарі були зобов’язані вибирати патенти на вид та категорію промислу, 

тобто, залежно від умов їхньої праці (наявності механічних двигунів, розміру 

майстерні) та використання додаткової робочої сили, для них було 

встановлено розряд, відповідно до якого вони сплачували державі податки2. 

Важливо зазначити, що сільські кустарі, для яких промисел був допоміжний, 

зовсім звільнялися від промислового й прибуткового податків, але за умови, 

щоб промисел вівся без застосування механічного двигуна, утримання 

устаткованого закладу та без найманих робітників. Від оподаткування 

звільнялися також кооперативні товариства та артілі, якщо їхній річний обіг 

не перевищував 20000 крб.3 

За результатами обстежень стану розвитку кустарних промислів, які 

проводилися губернськими відділами Народного Комісаріату Робітничо-

селянської інспекції УСРР, встановлено, що основними проблемами 

кустарництва були: примітивність техніки та засобів виробництва, 

відсутність обігових коштів та доступного кредитування, дороговизна 

сировини, неорганізованість збуту, роз’єднаність кустарів4. У результаті 

дослідження Київської губернії виявилося, що більшість київських кустарів 

були безземельними або малоземельними5; за соціальним складом 66, 9% 

шевців та 71, 1% шкіряників були селянами; 33, 1 %  шевців та  28, 9% 

                                                 
1 Шевцов Ф. Оподаткування кустарів, ремісників і кустарно-промислових товариств) /      

Ф. Шевцов // Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація УСРР / [за ред.             
С. Зарудного]. – Харків: Літературна друкарня книгоспілки, 1927. – С. 158. 

2 Низова Л. Стан кустарної промисловості... – С. 126. 
3 Шевцов Ф. Там само. – С. 160, 161. 
4 ЦДАВО України, ф. 337, оп. 1, т. 2, спр. 2397, арк. 23, 24; ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, 

спр. 2398, ч. 2, арк. 221. 
5 ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2, спр. 4063, арк. 50. 
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шкіряників – міщанами. В бюджеті кустарів прибуток від промислу 

перевищував прибуток від сільського господарства: у шевців – 92 – 97% 

всього прибутку, овчинників – 71 – 93%; це вказує на те, що промисел з 

допоміжного перетворився на основний вид заробітку. Так, у Київській 

губернії повністю залежали від промислу 85% овчинників та кожухарів,    

84% –  шевців1.  

Для покращення стану розвитку кустарних промислів урядом було 

прийнято ряд документів: постанова Адміністративно-фінансової комісії  при 

РНК УСРР «Про заходи щодо розвитку кустарно-промислової кооперації» 

від 16 листопада 1925 р. визначала заходи щодо сприяння розвитку низки 

промислів, зокрема, Вища Рада Народного Господарства УСРР та Народний 

Комісаріат Внутрішньої Торгівлі УСРР були зобов’язані забезпечувати 

постачання сільських кустарів шкіряним крамом2. У Резолюції XIV 

Конференції ВКП (б) «Про промислову кооперацію» йшлося про 

необхідність збільшення банківського кредитування промкооперації 

відповідно до сезонів, протяжності обігу коштів та інших особливостей 

шкіряного промислу3. 

Одним із заходів для підтримки розвитку кустарних промислів була 

організація навчання бідняцької та середняцької частини кустарів у кустарно-

промислових школах та навчальних майстернях, які мали за мету готувати 

кваліфікованих робітників для кустарної промисловості, зокрема, в 

Полтавській губернії діяли 1 шорно-шевська, 1 шорна і 1 шевська майстерні4. 

Планувалося відкрити мережу навчальних закладів для підготовки 

середньотехнічного персоналу (техніків), наприклад, шевсько-лимарську 

школу у Києві, а також школи кустарного учнівства, підготовці якого 

держава приділяла особливу увагу. Зокрема, для учнів встановлювалися 

                                                 
1 ЦДАВО України, ф. 337, оп. 1, т. 2, спр. 2397, арк. 23, 68. 
2 Постанова АФК при РНК УСРР «Про заходи щодо розвитку..»... – С. 221. 
3 Резолюція XIV Конференції ВКП (б)... – С. 203 – 209. 
4 Зарудний С. Професійна освіта в кустарній промисловості на Україні / С. Зарудний // 

Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація УСРР / [за ред. С. Зарудного]. – 
Харків: Літературна друкарня книгоспілки, 1927. – С. 124, 125. 
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норми оплати праці: перші півроку вони працювали безкоштовно (за їжу та 

житло); другі півроку – за їжу, житло, одяг та взуття; на другому році роботи 

вони отримували заробітну платню у розмірі 50% від державного мінімуму, 

на третій рік їхня праця оплачувалася повністю1. Для засвоєння професійно-

практичних знань та навиків навчальний план встановлював дволітній період 

навчання таких ремесел, як шевство, кушнірство. Навчальні предмети 

розподілялися на 3 групи: загальноосвітні, загальнотехнічні та спеціальні 

(виробничі)2.  

Загалом законодавство 1925 р. сприяло діяльності дрібних 

товаровиробників, серед яких можна виділити такі групи: кустарі-одинаки; 

кустарі, які використовували найману працю; кустарі, які працювали на 

основі сімейної праці. Найчисельнішу групу складали кустарі-одинаки. 

Будучи найбільш розрізненими, кустарі-одинаки не мали можливості збувати 

свої вироби на віддаленому ринку. Вони зверталися за допомогою до 

посередників (скупників) або промислової кооперації. В цьому випадку вони 

виготовляли свої вироби не для продажу на ринку, а на замовлення 

посередників (участь скупника в забезпеченні шевського промислу складала 

50%)3. Кустар-одинак не мав права у своєму виробництві застосовувати 

найману працю4.  

Незважаючи на товарний голод та знецінення грошей, нова 

економічна політика дала позитивні результати: у 1926 р. кількість кустарів-

одинаків (по округах) становила: Кременчуцька округа – 669 шкіряників, 538 

шевців, 45 шорників5; Київська округа – 3817 шкіряників, 3250 шевців, 80 

кушнірів, 75 шорників6; Лубенська округа – 324 шкіряники, 261 швець7; 

                                                 
1 ЦДАВО України, ф. 27, оп. 6, спр. 1807, арк. 64; ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2,  т. 2, спр. 

3827, арк. 79. 
2 Кустпромосвіта... – С. 9 – 11. 
3 Цвибак М. Советский кустарь... – С. 36. 
4 Картужанский Л. И. Кустарь и артельщик… – С. 28. 
5 Всесоюзная перепись населения 1926 г. … – С. 368. 
6 Там само. – С. 139. 
7 Там само. – С. 382. 
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Ніжинська округа –  564 шкіряники, 502 шевці1; Полтавська округа – 2006 

шкіряників, 1753 шевці, 20 шорників2; Прилуцька округа – 346 шкіряників, 

305 шевців, 7 шорників3; Роменська округа  – 459 шкіряників, 399 шевців, 19 

шорників4; Білоцерківська округа – 1364 шкіряники, 1165 шевців, 40 

шорників5; Уманська округа – 990 шкіряників, 853 шевці, 43 шорники6. 

На 1928 р. маємо такі дані про кількість кустарів (по областях): у 

Київській області шкіряним виробництвом було зайнято 1394 чол., шорним – 

716 чол., хутровим і кожушним – 605 чол., шевським – 26992 чол.; у 

Полтавській області: шкіряним виробництвом – 847 чол., шорним – 282 чол., 

хутровим і кожушним – 47 чол., шевським – 17350 чол.; у Чернігівській 

області: шкіряним виробництвом – 1067 чол., шорним  – 935 чол., хутровим і 

кожушним – 33 чол., шевським – 16710 чол.7  

Під час непу відбувається реорганізація шкіряної промисловості, 

одним з етапів якої був поділ шкіряних виробництв на 3 групи: до першої 

належали добре устатковані крупні підприємства; до другої групи віднесли 

недостатньо устатковані підприємства; третя група охоплювала дрібні 

підприємства, що виробляли не менше ніж 500 (у сільській місцевості 250) 

шкір. Всі інші (дрібніші) шкіряні виробництва було закрито. Перша категорія 

заводів переходила під державне адміністрування. Дві інші групи можна 

було передати в оренду приватним підприємцям8. 

Однак попри контроль з боку фіскальних органів, ряд суворих заборон 

та обмежень, кустарний промисел займав лідируючу позицію у забезпеченні 

населення своєю продукцією: у 1926 р. кустарі-шкіряники виробили на 93% 

продукції більше, ніж державна шкіряна промисловість9.  

                                                 
1 Всесоюзная перепись населения 1926 г... – С. 408. 
2 Там само. – С. 414. 
3 Там само. – С. 426. 
4 Там само. – С. 438. 
5 Там само. – С. 86. 
6 Там само. – С. 191. 
7 Моргун О. Нарис історії промислової... – С. 216, 217. 
8 Винар Богдан. Розвиток української… – С. 21. 
9 ЦДАВО України, ф. 27, оп. 6, спр. 1807, арк. 130. 
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 Розпочата в 1928 р. колективізація сільського господарств торкнулася 

і кустарних промислів. Суцільна колективізація передбачала повний 

економічний контроль держави над селянами; прикриваючись гаслом 

«ліквідації куркульства як класу» у найпрацьовитіших верств сільського 

населення – землеробів та кустарів – забирали землю, майно, худобу, житлові 

та промислові приміщення. Крупні ремісники та кустарі розглядалися 

державою як дрібнобуржуазні контрреволюційні елементи, а отже, карально-

репресивні органи кинули всі сили на боротьбу з «потенційними 

опозиціонерами»1.  

Розіслані місцевим органам ОДПУ розпорядження про ліквідацію 

спекулятивних елементів на ринках шкіряної сировини надавали право 

здійснювати арешти, конфісковувати майно, виносити вироки про тюремне 

ув’язнення або виселення власників шкіряних майстерень2. Як результат 

було проведено 445 обшуків та здійснено 192 арешти серед шкіряників3. На 

основі акту, складеного під час розкуркулення кустаря-шкіряника, 

довідуємося про особливості функціонування промислу у 20-х – 30-х роках 

ХХ ст.: чинбарнею слугував дерев’яний сарай 13×15×4 аршин (приблизно 

9×10×2, 8 м), у якому знаходилося 5 дубильних чанів; в іншому сараї (теж 

дерев’яному) містилося 2 зольних чани. Сарай був покритий залізом. Ємність 

дубильних чанів – 100 шкір. Дублення здійснювалося за допомогою дубової 

кори протягом 4-х місяців. Виробляли шкіри як на замовлення (75% 

продукції), так і ті, що належали самому власнику. Вартість вироблення шкір 

– 1 – 6 крб., вартість готової виробленої шкіри – 3 – 15 крб. (у середньому 7 – 

8 крб. за шкіру). Зберігалися вироблені шкіри у складському приміщенні без 

спеціального обладнання (ваг, полиць тощо). Приміщення для зоління шкір 

мало розмір 3×3 аршини (приблизно 2×2 м), в ньому знаходилося два 

                                                 
1 Бажан О. Репресивна діяльність органів ВУНК – ДПУ – НКВС – КДБ на Київщині в 

період 1919 – 1980-х років / О. Бажан // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 2011. – №1 (36). – 
С. 176, 177. 

2 Трагедия советской деревни… –  Т. 1: Май 1927 – ноябрь 1929. – С. 31, 39. 
3 Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД… – Т. 2: 1923 – 1929. – С. 654. 
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зольних чани на 100 шкір. Основну роботу кустар виконував сам, тримав 

найманих робітників (поденних і помісячних)1. 

Постановою Раднаркому УСРР про ознаки, які визначали селянське 

господарство як куркульське (1929 р.), до куркульських відносили також ті, 

які мали чинбарні. Це означало навішування кустарям-шкіряникам ярлика 

«куркуль», конфіскацію їхнього майна та позбавлення громадянських прав. 

Розкуркулення селян здійснювалося без суду та слідства спеціально 

створеними «трійками», які включали представника НКВС, голову сільради 

та партійного секретаря. При відмові селян вступати до колгоспу активісти 

забирали у них не лише продукти, але й найдорожчі та найкращі предмети 

одягу, зокрема кожухи2. Як правило, конфісковані речі продавали з торгів 

серед місцевих мешканців, забирали у власність колгоспу. Часто члени 

комісії з розкуркулення продавали або розподіляли між собою кожухи, 

шапки, чоботи, які знаходилися в хорошому стані3. Щоб уникнути 

розкуркулення, селяни почали масовий забій худоби. Незначну частину шкір  

вони здавали державі, а решту, побоюючись відповідальності за незаконний 

забій худоби, потайки віддавали на переробку шкіряникам або продавали 

скупникам4.  

Сировинний ринок повністю зосередився в руках держави: селяни 

повинні були здавати шкіри забитих тварин у заготівельні пункти, а взамін 

отримувати від держави вичинену шкіру. Проте на практиці вони шкіру не 

отримували5. Зростання державної промисловості і скорочення кустарної не 

означало наповнення ринку потрібними товарами, попит перевищував 

постачання через брак сировини. Це викликало невдоволення серед селян: на 

Чернігівщині вчитель с. Яблунівка на прохання селян пояснити, де при 

колективізації вони отримуватимуть шкіру на взуття, іронічно відповів, що 

                                                 
1 ЦДАВО України, ф. 1, оп. 2,  т. 2, спр. 2870, ч. 3, арк. 393, 394. 
2 Настрої та поведінка населення Чернігівщини... – С. 360. 
3 Стасюк О. Геноцид українців... – С. 61. 
4 Советская деревня глазами  ВЧК – ОГПУ – НКВД… – Т. 3: 1930 – 1934 гг. – Кн. 1: 1930. 

– 1931 гг. – С. 566. 
5 Калиник О. Що несе з собою комунізм?... – С. 39. 
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шкіри «знімуть із старих людей»; на політзборах у Городнянському районі 

колгоспники запитували, «на скільки збільшена продукція легкої 

промисловості, що не вистачає чобіт, мануфактури»1. Відсутність шкіряного 

взуття викликала появу саморобних гумових черевиків, виготовлених із 

камер зношених автомашин: «Дякуєм Сталіну-грузину, що обув нас у 

резину»2. Очевидці свідчать, що шкіряне взуття було розкішшю на той час: 

нерідко сім’я мала одну пару черевиків на всіх3. Тому до взуття ставилися 

дбайливо: йдучи на базар, дівчата несли черевики («щиблєти») в руках і лише 

на місці взували їх4. Верхній хутряний одяг був доступний лише заможним 

селянам, бідне населення в холодну пору року носило свити5.   

Партія та уряд намагалися залучити кустарів до складу промислових 

кооперативів6, створювалися всі умови, щоб унеможливити домашнє 

виробництво. Сільським кустарям не дозволялося мати навіть примітивних 

верстатів; було заборонено дрібну торгівлю й продаж виробленої продукції. 

Кустарям заборонялося виконувати приватну роботу на дому. Ті, хто 

відмовлялися працювати в кооперативних підприємствах та продовжували 

заняття промислом, каралися великими штрафами, тюрмою. У них забирали 

сировину, готову продукцію, інструменти7. Заборонялося скуповувати товари 

у некооперованих кустарів8. Боротьба з непманами (наприклад, власниками 

шевських майстерень) полягала також у надмірному їх обкладенні 

податками; в разі несплати конфісковували майно9. Кустарів як власників 

приватного капіталу відносили до антирадянських елементів, практикували 

їх переслідування та цькування, що спричинило масове згортання шевського 

                                                 
1 Настрої та поведінка населення Чернігівщини… – С. 163, 292. 
2 Сенько Г. Штани латані у клітку – виконуєм п’ятилітку / Г. Сенько. – Буенос Айрес: 

Вид-во «Перемога», б.р. – С. 19. 
3 Записано Галиною Корнієнко від Галини Замогильної ... 
4 Записано Галиною Корнієнко від Антоніни Галущенко… 
5 Записано Галиною Корнієнко від Галини Замогильної …  
6 Моргун О. Нарис історії промислової… – С. 15.  
7 Калиник О. Що несе з собою комунізм?... – С. 37. 
8 Кооперирование и коллективизация бедноты и батрачества в кустарно-промысловой 

кооперации: сборник материалов. – М.: Издание Всекопромсоюза, 1930. –  С. 34. 
9 Вербицький М. Найбільший злочин Кремля / М. Вербицький. – Лондон: Накладом 

ДОБРУС у В. Британії, 1952. – С. 14. 
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промислу на селі1 або перехід на нелегальне виробництво, яке було не лише 

засобом отримання додаткових прибутків, але й своєрідним опором на 

директиви уряду2. Нелегальний кустарний промисел переслідувався владою: 

до кустарів серед ночі приходили фінагенти, знищували товар, а їх віддавали 

до суду3. 

Державою організовувалися такі типи промислових кооперативів: ті, 

що  забезпечували своїх членів сировиною та збували готову продукцію; ті, 

що організовували роботу своїх членів на дому; ті, що організовували 

артільні майстерні та фабрики4. Основним виробничим та господарським 

ланцюгом була кооперативна артіль5. Це промислове підприємство, 

розміщене у власному (артільному) чи орендованому приміщенні, де кустарі, 

члени артілі, на основі технічного розподілу праці, застосовуючи 

усуспільнене обладнання, виготовляють вироби з сировини та 

напівфабрикатів, що належать артілі або її замовникам, і отримують за це 

заробітну плату на тих підставах, що й робітники підприємств державної 

промисловості6. Членами артілі ставали здебільшого найбідніші прошарки 

кустарів – наймані робітники дрібної промисловості, які не мали власних 

коштів для вступу до кооперативу. В трудових комунах вони працювали на 

рівних правах. Також було створено мережу промколгоспів, які поєднували 

виробничу сільськогосподарську та промислову артілі. Проте селяни-

колгоспники більш тяжіли до обробки землі як основного виду своєї 

господарської діяльності, аніж до кустарництва як засобу підробітку, тому 

промколгоспи не прижилися в системі промислової кооперації та з часом 

зникли7. Передбачалося, що через промислову кооперацію держава 

                                                 
1 Лукашевич О. М. Побут та дозвілля... – С. 13. 
2 Капустян Г. Інформаційні матеріали ВЧК – ГПУ як історичне джерело з вивчення 

суспільно-політичного життя українського села 20-х рр. / Г. Капустян // З архівів ВУЧК – ГПУ – 
НКВД – КГБ. – 2001. – №2 (17). – С. 7. 

3 Костенко Л. Кожум'яцьке і шевське ремесло… – С. 81 
4 Бударев А. Мелкая промышленность на путях… – С. 10.  
5 Сенько А. Местная государственная и кооперативная промышленность в СССР. – М.: 

Типография Высшей партийной школы при ЦК КПСС, 1952. – С. 9. 
6 Павлов И. Коллективизация кустарных промыслов... – С. 39, 40. 
7 Моргун О. Нарис історії промислової… – С. 124, 181. 
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здійснюватиме постачання кустарям сировини, обладнання, 

організовуватиме кредитування, збут кустарних виробів та їх закупівлю 

тощо. Проте насправді артілі самотужки заготовляли сировину та займалися 

збутом продукції, особливо гостро ця проблема постала в шкірообробному 

промислі1. У цей період в Україні нараховувалося 173 шкіряні артілі2.           

У 1929 р. державні і громадські підприємства виробляли взуття 4,7%, 

промислові артілі – 12, 7%, кустарі і ремісники – 82, 6%3. На 1930 р. маємо 

такі дані по кооперуванню кустарів в артілях: взуттєве виробництво – 20345 

чол., сирично-лимарсько-сідлярське виробництво – 1697 чол., виробництво 

чемоданів, рукавиць, галантерейних виробів зі шкіри – 690 чол., обробка 

овечої шкіри та пошиття кожухів – 1285 чол., кушнірсько-сиричне 

виробництво – 190 чол. 

Звертає на себе увагу недостатній розвиток артільного та 

кооперативного руху в сільській місцевості. Тут незначна кількість 

кооперативних об’єднань зумовлена низкою чинників, серед них –  

недостатня кількість обігових коштів у промкооперації, недостатнє її 

фінансування та кредитування, проблеми у збуті готової продукції 

державним органам4. Тому кустарі неохоче вступали до артілей (трудових 

комун), а ті, хто вступив примусово, не були зацікавлені у якості продукції, 

виготовленої за державним замовленням. Вони працювали у кооперативі 

байдуже, виготовляючи продукцію низької якості, часто псували реманент, 

обладнання, вдавалися до розкрадання сировини та підпільного вироблення 

товарів5. Кустарям, які працювали в артілях, заборонялося виробляти 

продукцію вдома. Тому вони займалися тіньовим виробництвом, потайки 

вночі ходили по хатах, міняючи на продукти харчування кожухи, шапки6. 

Кооперативні спілки висилали на села своїх агентів з метою виявлення 

                                                 
1 Цвибак М. Советский кустарь... – С. 49, 50. 
2 ЦДАВО України, ф. 27, оп. 6, спр. 1807, арк. 173. 
3 Моргун О. Нарис історії промислової…  – С. 111. 
4 Кролюницкий Н. Кожевенно-обувная кустарная… – С. 127 – 129. 
5 Низова Л. В. Одержавлення кустарно-ремісничої… – С. 139. 
6 Стасюк О. Геноцид українців... – С. 142. 
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підпільного промислу1. Незважаючи на це, кустарі не кидали свого ремесла, 

бо через малі заробітки в артілях перебували на межі виживання2.  

Посилення тиску на кустарів, нав’язування нових виробничих 

технологій, відсутність та низька якість сировини, а також безгосподарність 

правління спричинили у 1932 р. звільнення великої кількості майстрів з 

кооперативів та артілей. Крім того, держава з упередженням та недовірою 

ставилася до кооперованих заможних кустарів, вважаючи їх потенційними 

«хазяйчиками», оскільки вони не могли відразу змінити приватницької 

психології та стати колективістами. За ними був встановлений особливий 

контроль. Основним союзником держави у процесі колективізації промислів 

була бідняцько-батрацька частина кустарів, яким надавалися переваги у 

постачанні сировини, створювалися вигідні умови для збуту продукції тощо3.    

Підпорядкування кустарних промислів центральній владі та 

утворення державних фабрик і заводів відбувалося паралельно з певними 

позитивними зрушеннями у шкіряному виробництві, зокрема покращенням 

умов праці та технології обробки шкіри на державних шкірообробних 

підприємствах, на яких проводилися заходи з безпеки праці, вводилися нові 

механізми. Робочий день на виробництві був обмежений 8 годинами, тоді як 

тривалість робочого дня кустарів-шапочників становила 19 – 20 год., 

кушнірів – 20 год.4 Про необхідність вдосконалення технології виробництва 

на шкіряних заводах йшлося на 2-ій Всеросійській нараді з овчинно-шубного 

промислу (1930 р.), зокрема, наголошувалося, що він знаходився на дуже 

низькому рівні механізації, що значною мірою гальмувало його розвиток. 

Разом з тим учасниками наради було відзначено певні зміни в технології 

обробки овчини, які полягали передусім у заміні ручної праці машинною та 

використанні хімічних реактивів5.  

                                                 
1 Калиник О. Що несе з собою комунізм?...– С. 39. 
2 Костенко Л. Кожум'яцьке і шевське ремесло... – С. 81. 
3 Кооперирование и коллективизация бедноты... –   С. 34, 44. 
4 Фейгин В. Кустарно-ремесленная промышленность... – С. 61. 
5 Овчинно-шубный промысел… – С. 14 – 24. 
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Розвиток шкіряного кустарництва майже повністю припинився в часи 

Голодомору 1932 – 1933 рр., коли загинула велика кількість населення, в 

тому числі кустарів. Дослідниця О. Стасюк вважає, що знищення кустарів та 

ремісників як найпрацьовитішого прошарку населення під час Голодомору 

було одним із засобів руйнування традиційної культури українців1. Голодні 

люди споживали у їжу неїстівні речі: елементи шкіряного взуття (халяви, 

підошви), шкіряні паски, сирі та вичинені шкіри коней, корів тощо. Шматки 

старої телячої шкіри заварювали окропом, очищали від волосяного покриву, 

різали на дрібні шматочки та варили2. Робітники шкіряних заводів приносили 

додому міздрю, яку потім смажили та споживали у їжу3. На базарах вироби 

можна було поміняти на продукти: мешканка с. Здорівка Васильківського 

району Київської області Одарка Сидорівна Величко пригадує, що її брат, 

продавши кожуха, купив хліба4.  

У кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. українське селянство 

зазнало значну кількість соціальних потрясінь: колективізація, репресії,  

Голодомор. У цей період розпочався процес активної руйнації традиційного 

способу життя українців. Жорстка економія, відмова від фабричних товарів 

(мануфактури, взуття, гасу, цукру) – такими були побутові реалії українських 

селян. Сільські житла мали одну спільну кімнату, земляну підлогу, маленькі 

вікна, які майже не відкривалися, солом’яний дах. Селянська їжа була бідною 

на білки, м’ясо, сало, масло споживали дуже рідко, їх компенсували за 

рахунок картоплі та хліба. Надзвичайно високі ціни зробили промислові 

товари недоступними для селян, рідко яка родина мала кожух, шапку і пару 

чобіт на кожного члена сім’ї. Нового взуття шевці майже не шили, вони мали 

незначні заробітки від ремонту старого поношеного взуття селян. Одяг для 

дітей селяни не купували та не виготовляли: вони носили лише домоткану 

сорочку, замість взуття їм робили постоли з кори дерев. 
                                                 

1 Стасюк О. Геноцид українців... – С. 105, 143, 145. 
2 The Great Famine in Ukraine... – С. 60. 
3 Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД... – Т. 3: 1930 – 1934 гг. – Кн. 2: 1932 – 

1934 гг. – С. 328. 
4 Бугай В. «Як це було…» / В. Бугай // Життя і слово. – 1993. – 24 квітня. 
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У цей період відбуваються зміни у побутуванні традиційного для 

українців одягу зі шкіри та хутра. Вплив міської культури та моди призвели 

до витіснення народних шкіряних та хутряних виробів фабричними 

товарами: міський верхній одяг (пальта, піджаки, жакети) замінює традиційні 

селянські кожухи, свити. Змінився асортимент виробів шевців: скоротилося 

виготовлення чобіт, а черевиків та туфель – збільшилося. Фабричне взуття 

було однотипним, тому населення надавало перевагу взуттю кустарного 

виробництва1.  

Одержавлення кустарно-ремісничої промисловості та заперечення 

одноосібного домашнього виробництва зумовили відсутність спеціалізованих 

досліджень з даної проблематики у 30-х – 60-х роках ХХ ст. Тому автор 

звертається до матеріалів польових досліджень щодо функціонування 

кустарного шкірообробництва в 1930 – 1950 рр. Зокрема, на Васильківщині 

(Київська область) у 1930-х – 1940-х роках займатися кустарними 

промислами було заборонено. Інструменти для вироблення шкіри були 

примітивними: струг, штрихель. Працювали потайки, часто вночі, ховаючись 

у хаті, сараї. Дехто з кустарів яму для замочування шкір викопував на 

городі2. 

У Ніжинському районі Чернігівської області шевці практикували 

влаштовувати швальні, орендуючи частину хати у господаря. Працювали 

вони на замовлення односельчан, шили взуття з їхньої ж сировини. Влітку 

селяни ходили босі, у холодну пору року – у простих і рідко – у хромових 

чоботях. Селяни, які не мали чобіт, у холодну пору року носили личаки, а 

ноги обмотували онучами. В цей період, крім верхнього одягу на ваті 

домашнього пошиву («пинджак»), побутували також червонодублені 

кожухи3.  

У зв’язку із закриттям ряду кредитно-промислових та збутово-

постачальних товариств, а також ліквідацією кустарної промисловості, яка 
                                                 

1 Нариси повсякденного життя радянської України... – С. 140, 157, 326. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14 – 3, од. зб. 1441, арк. 8. 
3 Там само. – Арк. 11. 
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забезпечувала сільське населення предметами першої необхідності (одягом, 

взуттям), в УРСР почався товарний голод. Ситуація, що склалася, спонукала 

державу до розроблення відповідних заходів. У 1940 р. ЦК ВКП (б) було 

прийнято постанову, відповідно до якої селяни, виконавши план з постачання 

сировини державі, могли самовільно користуватися надлишками сировини. В 

селах знову почала розвиватися мережа дрібних промислових підприємств, 

проте відродженню домашніх промислів перешкодила війна1.  

Під час Другої світової війни розвиток шкіряної промисловості 

призупинився. Вся продукція, особливо взуття, що випускалася 

шкірзаводами, йшла на задоволення потреб армії,. Крім того, шкіряна 

промисловість забезпечувала авіаційну, автотракторну, танкову та інші 

військові галузі необхідними видами шкіри для технічних виробів2. 

Катастрофічна нестача взуття в діючій радянській армії та дефіцит шкіряної 

сировини спричинили масове виготовлення на державних фабриках і заводах 

чобіт із замінника шкіри – кирзи, які носило не лише військове, а й цивільне 

населення. Через відсутність промислових товарів і підвищення попиту на 

предмети першої необхідності  у період війни й упродовж перших повоєнних 

років кустарі знову повертаються до домашнього виробництва: «…батько 

розповідав, що після війни треба було виживати, тому й робили, хоч 

займатися кустарним ремеслом строго заборонялося. Шкури забитих тварин 

треба було здавати в державу, навіть свиней не дозволяли смалить, треба 

спочатку було здерти шкуру і здать. За знайдені шкури садили в тюрму. Тому 

ховалися, колотили в бочках вночі, щоб ніхто не бачив; вручну стругали 

мездру, струги робили самі. Готові дублені шкіри теж ховали, навіть 

закопували в землю, щоб ніхто не знайшов…». Для вичинення шкір кустарі 

почали застосовувати хімічні дубителі, які вони крадькома виносили із 

шкірзаводів3.  

                                                 
1 Моргун О. Нарис історії промислової… – С. 24. 
2 Волков В. А. Кожевенная промышленность... – С. 63. 
3 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14 – 3, од. зб. 1441, арк. 3. 
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Післявоєнний голод (1946 – 1947 рр.) знову змусив селян шукати 

шляхи виживання. Одним із засобів порятунку були кустарні шкіряні вироби, 

які селяни збували у менш постраждалих від неврожаю та примусової 

хлібозаготівлі західних областях України. На Васильківщині в повоєнні роки 

кустарі продовжили займатися нелегальною обробкою шкіри: «Купляли у 

селян сировину з домашніх тварин, діставали хімікати. Прямо в хаті в бочці 

замочували шкіри, потім стругали, сушили, фарбували. Бочка стояла біля 

печі, щоб шкідливі випари витягувало в комин. Але все це робилося 

підпільно, бо заборонялося законом. Вичинені шкіри розмічали на передки і 

голенища, вирізали по формі, пакували і продавали, здебільшого везли 

міняти на хліб в Західну Україну. Батько з таких поїздок привозив 2 – 3 

мішки хліба. Коли було сильно тяжко, то займалися вичинкою шкір, бо це 

давало додатковий прибуток, проте боялися. Тому вже у 48-му році 

припинили»1. Вироблену шкіру кустарі збували не лише односельчанам, але 

й мешканцям сусідніх та більш віддалених сіл та містечок2.  

У повоєнні роки за рахунок вдосконалення технологічного процесу, 

покращення організації виробництва відбувається зростання продуктивності 

праці на шкіряних заводах (порівняно з довоєнним рівнем вона зросла на 

98%)3, збільшується асортимент їх виробів. Натомість на початку 50-х років 

ХХ ст. відбувається подальше скорочення домашнього виробництва4. Однак, 

незважаючи на усі зміни, шкіряна промисловість і надалі не задовольняла 

потреб населення. Тому деяка частина кустарів продовжила займатися 

шкіряним промислом нелегально. Така діяльність була, як і раніше, 

небезпечною, за неї засуджували до 5 років ув’язнення. Попри це, шкіряні 

промисли у деяких регіонах, зокрема, у м. Василькові на Київщині,                

м. Седневі на Чернігівщині, проіснували до 50-х – 60-х років ХХ ст., доки у 

                                                 
1 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14 – 3, од. зб. 1441, арк. 9, 10. 
2Там само. – Арк. 8. 
3 Волков В. А. Кожевенная промышленность... – С. 58. 
4 Історія декоративного мистецтва України… – Т.4. – С. 7. 



 

 

151 

магазинах з’явилася певна кількість взуття1. За матеріалами польових 

досліджень встановлено, що у     м. Василькові у 90-х роках ХХ ст. у зв’язку з 

закриттям державних шкіряних підприємств чимала кількість кустарів 

відновили заняття промислом, окремі з них працюють і досі2. 

На базі письмових і польових джерел простежено, що встановлення 

радянської влади, нові політичні та соціально-економічні умови призвели до 

змін у традиційно-побутовій культурі кустарів, зокрема у формах організації 

праці (домашня форма виробництва змінилася на роботу в кустарних 

майстернях, трудових комунах (артілях), промислових кооперативах). 

Процеси одержавлення кустарного шкірообробництва, встановлення 

жорсткого контролю над приватними підприємцями та технічний прогрес, 

урбанізація спричинили подальше скорочення домашнього виробництва. Як 

своєрідний спротив проти політики уряду можна розглядати нелегальне 

кустарництво. Незважаючи на заборону та суворі покарання (штрафи, 

арешти, ув’язнення), кустарі продовжували працювати. Заняття чинбарством 

та шевством допомагало їм вижити в роки соціальних потрясінь. Як і в 

дорадянський, так і в радянський період шкіряний кустарний промисел 

характеризується примітивними засобами виробництва, спрощеною 

технологією вироблення шкір, використанням ручної праці. Водночас 

обробка шкір у кустарних умовах почала проводитися з використанням 

хімічних реактивів. Шкіряники і шевці продовжували працювати на 

замовлення односельчан та на місцевий ринок. Під впливом міської моди 

відбулися зміни і в асортименті виробів кустарів: поступово виходили з 

ужитку кожухи кустарного виробництва. В цей час спостерігається масове 

поширення взуття із замінника шкіри – кирзи.  Характерною особливістю 

взуття післявоєнного періоду була його уніфікація: чоловіки і жінки носили 

чоботи одного фасону.  

 

                                                 
1 Костенко Л. Кожум'яцьке і шевське ремесло… – С. 81. 
2 АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 14 –3, од. зб. 1441, арк. 1, 4, 5, 8. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснене історико-етнографічне дослідження дало змогу розкрити  

особливості функціонування шкіряних промислів Середньої 

Наддніпрянщини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. як невід’ємної 

складової традиційно-побутової культури українців.  

1. На підставі історіографічної та джерельної баз дослідження 

проаналізовано стан вивчення проблеми шкіряного кустарного промислу 

українців Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.  

Визначено такі хронологічні періоди дослідження шкіряних 

кустарних промислів Середньої Наддніпрянщини: друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.; 20-ті – 30-ті роки ХХ ст.; 60-ті – 80-ті роки ХХ ст.; період від 

90-х років ХХ ст. до сьогодення. З’ясовано, що дослідження шкіряного 

кустарного промислу здійснювалися шляхом збирання статистичних, 

економічних та етнографічних матеріалів. Перші праці з дослідження 

кустарних ремесел мали описовий характер: у них зазначалися регіони 

поширення промислу, кількість кустарів-шкіряників, умови їхньої праці, 

виробничі процеси, асортимент та збут продукції тощо. У кінці ХІХ ст. 

активізувалася робота губернських земств щодо вивчення кустарних 

промислів; зібрані матеріали друкувалися в офіційних губернських газетах, 

що виходии під назвою «Губернские ведомости». Зазначено, що етнографічні 

дослідження проводилися переважно науковими товариствами, результати 

яких вміщувалися у виданнях «Этнографический сборник», «Вестник 

ИРГО», «Живая старина» та ін. Розглянуто праці окремих дослідників з 

розробки проблеми: вони  містили ґрунтовний аналіз розвитку промислу, 

зокрема, передумови його виникнення та поширення, зв'язок із 

землеробством, економічний стан кустарів і т. д. Зазначено, що у 

дорадянський період була започаткована база для подальшого вивчення 

питання розвитку шкіряного кустарного промислу в Середній 

Наддніпрянщині в досліджуваний період. Із встановленням радянської влади 
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державна політика, спрямована на пріоритет кооперативної форми 

господарювання, спричинила відхід кустарів-одинаків у тіньове 

виробництво; одноосібне домашнє виробництво, що суперечило принципам 

соціалістичної та державної власності, було заборонене, а отже, його 

дослідження на державному рівні не проводилися. З’ясовано, що на початку 

ХХ ст. здійснювалися поодинокі дослідження шкіряного кустарного 

промислу з метою визначення  його місця в системі народного господарства 

країни та злиття з державними шкіряними фабриками і заводами. Наукові 

видання середини ХХ ст. з історії промисловості та народного господарства 

розглядають шкіряну кустарну промисловість як складову комплексного 

дослідження історії розвитку шкіряної промисловості України; в цей період 

відсутні публікації, які висвітлюють етнологічну складову  традиційного 

шкіряного шкірообробництва. У середині ХХ ст. з’являються праці з 

дослідження українського народного одягу, зокрема його хутряних (кожух, 

шапка та рукавиці) та шкіряних (взуття, ремені) елементів, де подається 

характеристика їх регіональних відмінностей, особливостей крою, 

декорування, семантичного значення тощо. Праці сучасних істориків, 

етнологів свідчать про актуальність вивчення різних аспектів побутування 

шкіряних промислів Середньої Наддніпрянщини, проте такі поодинокі 

публікації мають епізодичний характер і друкуються переважно у фахових 

періодичних виданнях, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій. 

Зважаючи на це, можна стверджувати, що на сьогодні не існує спеціальних 

монографічних видань та дисертаційних робіт з історії розвитку шкіряного 

кустарного промислу на території Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – 

першій половині ХХ ст., а отже, це питання потребує подальшої наукової 

розробки. До бази дослідження залучено також широке коло архівних,  

опублікованих джерел, експонати музейних колекцій та матеріали польових 

досліджень. Застосування міждисциплінарного підходу дало змогу  залучити 

до дослідження не лише праці етнологічного характеру, але й відомості з 

історії, економіки, правознавства, фольклористики. 
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2.  У дисертаційній роботі окреслено ареали поширення чинбарства, 

кушнірства, шевства, лимарства, які складали групу традиційних шкіряних 

ремесел українців. Встановлено фактори впливу на стан їх розвитку: це 

сезонний характер та можливість поєднувати його із сільськогосподарськими 

роботами; постійна потреба сільського населення у хутряному та шкіряному 

одязі, лимарських виробах; наявність сировинної бази, яку становила шкіра 

свійських тварин (коней, корів, волів, кіз, свиней тощо). Примітивні знаряддя 

праці та відсутність особливих умов для виробництва давали можливість 

займатися промислом навіть найбіднішим верствам населення. 

Охарактеризовано технологічний процес вироблення шкіри та овчини, який 

був надто тривалий і  трудомісткий: розмочування, зоління, вимивання 

вапна, міздрювання, квашення, дублення, сушіння, фарбування, 

розгладжування, глянцювання. Складність техніки вироблення шкіри 

полягала переважно в загальній сукупності етапів її обробітку, послідовності 

робіт, виготовленні розчинів, визначенні тривалості хімічних процесів. 

Тривалість процесу виробництва була показником якості вироблення шкіри, 

що впливало на збут готової продукції. Доведено, що потреба населення у 

повсякденних господарчо-побутових виробах із шкіри та хутра призвела до 

диференціації шкірообробництва на окремі галузі: чинбарство, кушнірство, 

шевство, лимарство. Споживачами шкіряних кустарних виробів були 

переважно місцеві жителі або мешканці навколишніх сіл та містечок. 

Важливе значення для розвитку шкіряних ремесел мала ярмаркова торгівля, 

під час якої не лише збувалася продукція кустарів, встановлювалися локальні 

та міжрегіональні торговельні контакти, але й здійснювався цілий комплекс 

обрядодій, пов’язаних з купівлею-продажем шкіряного товару.  

3. Зроблено цілісне етнологічне оцінювання повсякдення кустарів-

шкіряників, розкрито їхній своєрідний побут та звичаї, безпосередньо 

споживчу сферу, задоволення матеріальних і духовних потреб, а також 

пов’язані з цим звичаї, ритуали, уявлення тощо. Досліджено трудову 

діяльність як основу їхнього повсякденного життя, умови праці. З’ясовано, 
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що обробка шкіри була фізично важкою і шкідливою для здоров’я кустарів. 

Характерною була сезонність у занятті ремеслом: у робочому циклі 

виділялися періоди напруженої праці, зумовлені зростанням попиту 

напередодні великих ярмарків та свят. Встановлено, що більшість кустарів 

мали низький рівень доходів, які позначалися, в першу чергу, на сфері 

споживання як основному показнику матеріального добробуту і охоплювали 

лише предмети першої необхідності. Крім того, специфіка чинбарського та 

кушнірського промислів мала шкідливий вплив як на здоров’я самих кустарів 

та членів їхніх сімей, так і на навколишнє середовище. Проаналізовано 

традиційні світоглядні уявлення ремісників, пов’язані із кожум’яцьким, 

шевським та кушнірським ремеслом. Визначено ступінь впливу на 

повсякдення кустарів-шкіряників соціально-економічних умов. Звичний 

життєвий ритм і побут кустарів різко змінюються у радянський період. 

Повний контроль держави над дрібним домашнім  виробництвом, 

колективізація, репресії, Голодомор 1932 – 1933 рр. порушують усталені 

соціальні стереотипи, переорієнтовують на нові цінності, нівелюють звичаї, 

традиції тощо. У радянські часи кустарів-одинаків ганьбили, називали 

спекулянтами; у 30-х роках ХХ ст. за штамп «кустар» переслідували. 

Зазначено, що ідеологічний тиск, нові податки, усуспільнення засобів 

виробництва, перехід від одноосібного до колективних форм господарювання 

спричинювали масове припинення діяльності кустарів та змушували їх 

займатися промислом нелегально. Загалом, кінець ХІХ – перша половина ХХ 

ст. для українського суспільства стали часом глибоких трансформаційних 

процесів, зокрема у щоденній культурній практиці українців. 

4. Охарактеризовано традиційний асортимент виробів шкіряного 

промислу кустарів Середньої Наддніпрянщини у кінці ХІХ – першій 

половині ХХ ст., зокрема регіональні та локальні особливості їх крою та 

шиття, декорування. Значне різноманіття виробів зі шкіри та хутра викликало 

потребу в сировині різних ґатунків, що, у свою чергу, вимагало від 

кожухарів, шапкарів, шевців певних умінь, наявності обладнання, 
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інструментів. Кустарні вироби знаходили своє широке застосування у 

повсякденному житті українців. Зазначено, що в одязі різко проявлялося 

соціальне розшарування населення: у заможних сім’ях овчинні кожухи 

покривали сукном, підбивали та оздоблювали хутром. Бідні селяни не завжди 

були забезпечені верхнім одягом, особливо часто його не мали діти. 

Охарактеризовано асортимент виробів шевців – постоли, чоботи, черевики, 

півчобітки. У дореволюційний період кустарі виготовляли просте та святкове 

взуття, проте найбільше – селянського. Шкіряне взуття завжди було дорогим, 

тому вишукані черевички та чоботи сап’янці були доступні 

заможнимверствам населення. Характерним для шевства було паралельне 

існування кустарного ремесла та фабрично-заводської промисловості, тому 

шевці постійно удосконалювали своє ремесло: освоювали нові технології, 

використовували нові інструменти, кращої якості шкіру. Споживачами 

кустарного одягу і взуття були місцеві мешканці та населення околиць. 

Обґрунтовано висновок, що протягом першої половини ХХ ст. вироби зі 

шкіри та хутра зазнали суттєвих змін, які були зумовлені впливом міста на 

устрій селянського життя. З поширенням заводських форм виробництва 

традиції кустарного шевства та кожухарства почали поступово втрачатися. 

5.  Висвітлено особливості використання виробів зі шкіри та хутра у 

традиційній народній обрядовості. Використання кожухів, чобіт, шапок у 

традиційній обрядовості українців Середньої Наддніпрянщини свідчить про 

те, що вони виконували важливі оберегову та обрядову функції. Оберегове 

значення хутряного та шкіряного одягу тісно пов’язане зі світоглядними 

уявленнями східних слов’ян, демонологією, вірою в силу магічних дійств. 

Обрядова функція полягала в атрибутивному використанні одягу під час 

багатьох сімейних та календарних обрядів.  Розглянуто роль знакових 

функцій одягу при переході від повсякденного до обрядового. Крім 

дарувальних весільних обрядів, де важливими були практичність і знаковість, 

в інших родинних обрядах практичні властивості одягу не бралися до уваги. 

Особливу магічну силу, вважалося, мали вироби, виготовлені спеціально для 



 

 

157 

певного обряду. Символічне значення мали обов’язкові дарунки – чоботи. 

Вони були символом родинної злагоди, любові, взаєморозуміння. Обрядова 

функція одягу виявляється й у специфічних способах його використання. 

Учасники весільних обрядів, рядження одягали кожух навиворіт, незалежно 

від пори року. Вивернутий кожух вважався символом багатства, добробуту. 

Відзначено, що традиційні родинні обряди та звичаї з використанням 

хутряних і шкіряних виробів дають нам уявлення про етичні й естетичні 

погляди, різноманітні аспекти життєдіяльності, широкий спектр духовних 

традицій, світоглядних уявлень та норм обрядової поведінки українців. 

6. Проаналізовано динаміку змін у розвитку кустарних шкіряних 

ремесел українців Середньої Наддніпрянщини в першій половині ХХ ст.  

Обґрунтовано висновок, що в означуваний період відбулися суттєві зміни в 

чисельності кустарів, соціальній організації праці, технології обробки шкір 

тощо. Характерною особливістю трансформації промислу було паралельне 

функціонування домашнього та  фабрично-заводського виробництв. 

Досліджено, що у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на шкіряних заводах 

відбувається поступовий перехід від ручного до машинного виробництва, 

вдосконалення технології обробки шкіри, покращення умов праці, що 

загалом сприяло збільшенню кількості та якості вироблених товарів. 

З’ясовано, що використання замінників шкіри у фабричному виробництві 

зумовило доступність та масовість взуття. Становлення промисловості, 

удосконалення заводської техніки призводило до поступового занепаду 

шкіряного кустарного промислу, технологічні процеси якого залишилися 

майже незмінними (примітивні засоби виробництва, довготривалість 

процесів вироблення шкір, використання ручної праці). Водночас обробка 

шкір у домашніх умовах почала проводитися з використанням хімічних 

реактивів, кустарі освоїли вироблення хромових шкір. Шкіряники 

продовжували працювали на замовлення односельчан та на місцевий ринок. 

Розглянуто нові для кустарів форми організації шкіряного 

виробництва: кустарна майстерня, трудова комуна (артіль), промисловий 
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кооператив, державна фабрика (завод). Процеси одержавлення кустарного 

шкірообробництва, встановлення жорсткого контролю над кустарями та 

технічний прогрес, урбанізація спричинили подальше скорочення 

домашнього виробництва. Доведено, що радянські методи господарювання 

призвели до зламу функціонування шкіряного промислу, спричинили 

руйнування традиційно-побутової культури кустарів. Радянська влада, 

заперечуючи приватну власність, прагнула перетворення кустарних 

підприємств в промкооперацію, а дрібних товаровиробників-підприємців – у 

виробничників артілі, згодом – у робітників фабрики. Зазначено, що значний 

вплив на розвиток шкіряних ремесел мали дві світові війни, які принесли 

значні збитки фабричній промисловості (критичний стан транспорту, нестача 

сировини тощо) та спричинили підвищення попиту на товари, які виробляли 

кустарі і ремісники. Тимчасове повернення до кустарного вироблення шкіри 

спостерігається і в повоєнний період у зв’язку з попитом на шкіряні вироби, 

який все ще не могла задовольнити державна промисловість, а також  

великою зубожілістю населення, для якого заняття кустарною обробкою 

шкіри становило суттєву матеріальну підтримку. Проте встановлення 

державної монополії на шкіряне виробництво та заперечення 

приватновласницької ініціативи, швидкий розвиток легкої промисловості 

призвели до відходу кустарів у тіньове виробництво, а з часом – майже до 

повного зникнення шкіряного кустарного промислу. 
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Зведення про хід колективізації і підсумки аграрної революції на Україні. 
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Спр. 6 Описание сапожных мастерских в Киеве. 1890 р., 193 арк. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

 
Рис. 1. Постоли шкіряні (Васильківський р-н Київської обл.); Васильківський 

історико-краєзнавчий музей. 
Фото О. Семенової, 2013 р.  

 

 
Рис. 2. Постоли дитячі (Київщина); Фольклорно-етнографічна навчально-
методична лабораторія історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 
Фото О. Семенової, 2016 р.  
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Рис. 3. Чоботи чоловічі. Кінець ХІХ ст. (Переяславський повіт Полтавської 
губернії); Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2015 р. 
 

 
 

Рис. 4. Чоботи чоловічі. Кінець ХІХ ст. (Переяславський повіт Полтавської 
губернії); Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2015 р.  
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Рис. 5. Чоботи чоловічі. Початок ХХ ст. (Городищенський р-н Черкаської 
обл.); © Етнографічна колекція «Кровець» http://krovets.com.ua; 2016 р. 

 

http://krovets.com.ua/
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Рис. 6. Чоботи. Середина ХХ ст. (Козелецький р-н Чернігівської області); 
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

 
 

Рис. 7. Чоботи-чорнобривці жіночі. Кінець ХІХ ст. (с. Жовніно Черкаської 
обл.); Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 



 

 

195 

 
 
 

Рис. 8. Чоботи жіночі. Кінець ХІХ ст. (Лохвицький р-н Полтавської обл.);  
Національний музей українського народного декоративного мистецтва. 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
 



 

 

196 

 
 

Рис. 9. Чоботи жіночі, «сап’янові». Початок ХХ ст. (с. Хомутець 
Миргородського р-ну Полтавської обл.); Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 

 

 
 

Рис. 10. Чоботи жіночі. Початок ХХ ст. (с. Устивиця Полтавської області); 
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 11. Чоботи жіночі (Гадяцький р-н Полтавської обл.); Національний 
історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

 
 

Рис. 12. Чоботи-чорнобривці жіночі. Перша половина ХХ ст. (Полтавщина); 
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 13. Чоботи-чорнобривці жіночі. Початок ХХ ст. (Чорнобаївський р-н 
Черкаської обл.); © Етнографічна колекція «Кровець» http://krovets.com.ua; 

2016 р. 
 

http://krovets.com.ua/
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Рис. 14. Чоботи жіночі «сап’янці». Початок ХХ ст. (Черкаська обл.); 
Національний музей українського народного декоративного мистецтва. 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
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Рис. 15. Чоботи жіночі. 30-ті рр. ХХ ст. (Черкаська обл.);  
Національний музей українського народного декоративного мистецтва. 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
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   Рис. 16. Черевики жіночі. Кінець ХІХ ст. (Київщина); Національний центр 
народної культури «Музей Івана Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

 
 

Рис. 17. Черевики жіночі. Початок ХХ ст. (Чигиринський р-н Полтавської 
обл.); © Етнографічна колекція «Кровець» http://krovets.com.ua; 2016 р. 

http://krovets.com.ua/
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Рис. 18. Черевики сап’янці жіночі шкіряні на шнурівці та високих набірних 
підборах. Перша половина ХХ ст. (Черкаська область); Національний центр 

народної культури «Музей Івана Гончара». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 

 

 
Рис. 19. Черевики жіночі. 30-ті рр. ХХ ст. (м. Переяслав-Хмельницький 

Київської обл.); Національний історико-етнографічний заповідник 
«Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 20. Черевики жіночі. Початок ХХ ст. (Чигиринський р-н Черкаської 
обл.); Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
 

       
 

Рис. 21. Черевики жіночі кооперативного виробництва. Дата виготовлення: 
приблизно кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. (м. Київ); Національний 

центр народної культури «Музей Івана Гончара». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 22. Черевики жіночі. Початок ХХ ст. (Київщина); Національний музей 
історії України. 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
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Рис. 23. Черевики жіночі. Початок ХХ ст. (Київщина); Національний музей 
історії України. 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
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Рис. 24. Черевики жіночі. Початок ХХ ст. (Середня Наддніпрянщина);  
Національний музей історії України. 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
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Рис. 25. Черевики жіночі. 20-ті рр. ХХ ст. (Київщина); Національний музей 
історії України. 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
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Рис. 26. Черевики жіночі. Початок ХХ ст. (Чернігівщина); Національний 
музей історії України. 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 27. Черевики дитячі. Середина ХХ ст. (м. Борзна Чернігівської обл.); 
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р.    
                                                          

 
 

Рис. 28. Чобітки дитячі. 40-і роки ХХ ст. (Таращанський р-н Київської обл); 
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 29. Шапка з темносірого смушку на сатиновій підкладці. Середня 
Наддніпрянщина. Перша половина ХХ ст.; Національний центр народної 

культури «Музей Івана Гончара». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 

 
 

 
 

Рис. 30. Шапка з чорного смушку з сатиновою підкладкою. Перша половина 
ХХ ст. (Середня Наддніпрянщина); Національний центр народної культури 

«Музей Івана Гончара». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 31. Шапка з чорного смушку. Перша половина ХХ ст. (Середня 
Наддніпрянщина); Національний центр народної культури «Музей Івана 

Гончара». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 

 

 
 

Рис. 32. Шапка з темносірого смушку. Перша половина ХХ ст. (Середня 
Наддніпрянщина); Національний центр народної культури «Музей Івана 

Гончара». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 33. Шапка з чорного смушку. Перша половина ХХ ст. (Середня 

Наддніпрянщина); Національний центр народної культури «Музей Івана 
Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

                 
Рис. 34 – 35. Свита чоловіча із чорного сукна, утеплена ватою та підбита 

сірим смушком. Кінець ХІХ ст. (Бородянський р-н Київської обл); 
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 36 – 37. Кожух. Початок ХХ ст. (Кагарлицький р-н Київської обл.);    
Національний музей українського народного декоративного мистецтва. 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
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Рис. 38 – 39. Кожух, вишитий різнокольоровими вовняними нитками, 
квітками. Жіночий (весільний). Перша половина ХХ ст. (смт Котельва 

Полтавської обл.); Національний центр народної культури «Музей Івана 
Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 40.  Кожух коричневий, оторочений сивим смушком та оздоблений 
аплікацією із темно-коричневої шкіри у вигляді стилізованого узору. Початок 

ХХ ст. (м. Звенигородка Черкаської обл.); Національний центр народної 
культури «Музей Івана Гончара». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 41. Кожух білий, оздоблений чорним та сивим хутром, аплікацією на 
наріжнику, різнокольоровим в’юнчиком. Початок ХХ ст. (Городищенський 
р-н Черкаської обл.); Національний центр народної культури «Музей Івана 

Гончара». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 42. Кожух білий, оздоблений різнокольоровою тасьмою та аплікацією. 
Кінець ХІХ ст. (Переяслав-Хмельницький р-н Київської обл.); Національний 

центр народної культури «Музей Івана Гончара». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Додаток Б 
 

Рис. 1. Хата чинбаря. Друга половина ХІХ ст. (Переяславський повіт 
Полтавської губернії); Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2015 р.  

 

  
Рис. 2. Майстерня чинбаря. Друга половина ХІХ ст. (Переяславський повіт 
Полтавської губернії); Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2015 р. 
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Рис. 3. Чан для зоління і дублення. Друга половина ХІХ ст. (Переяславський 

повіт Полтавської губернії); Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2015 р.  
 

 
Рис. 4. Кобилиця для зняття підшкірного жиру (міздрі) та потоншення шкіри. 
Кінець ХІХ ст. (Переяславський повіт Полтавської губернії); Національний 

історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 5. Лекала для пошиття шапок. Кінець ХІХ ст. (Переяславський повіт 
Полтавської губернії); Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав».  
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 6. Колодки для пошиття шапок. Кінець ХІХ ст. (Переяславський повіт 
Полтавської губернії); Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав».  
Фото О. Семенової, 2016 р. 

 

 
Рис. 7. Колодки для пошиття чобіт. Початок ХХ ст. (с. Велика Богачка 
Полтавської області); Фольклорно-етнографічна навчально-методична 

лабораторія історичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 

Фото О. Семенової, 2016 р.  
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Рис. 8. Коник для пошиття та розгладжування кашкетів. Кінець ХІХ ст. 
(Переяславський повіт Полтавської губернії); Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 9. Барабан для обробки каракулевих шкірок. Кінець ХІХ ст. 
(Переяславський повіт Полтавської губернії); Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 10.  Стільчик шапкаря. Кінець ХІХ ст. (Переяславський повіт 
Полтавської губернії); Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 11. Струг посадчика («отдєльщика»), яким стругали «мездру» (виворот 
шкіри). Кінець ХІХ ст.; Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 

 

 
 

Рис. 12. Ролька (чоботарський інструмент). Використовувалась при витяжці 
шкіри. 30-ті роки ХХ ст.; Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 13. Штрихіль (чинбарський інструмент). Використовувався для 
зіскоблювання вовни при вичинці шкіри. Перша половина ХХ ст.; 
Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

 
 

Рис.14. Штрихіль; Національний історико-етнографічний заповідник 
«Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 15. Молоток чоботарський. 30-ті роки ХХ ст.; Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

 
 

Рис. 16. Штрихіль шапошницький. Початок ХХ ст. (м. Переяслав-
Хмельницький Київської обл.); Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 17. Ніж. Друга половина ХХ ст.; Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

 
 

Рис. 18. Штрихіль; Національний історико-етнографічний заповідник 
«Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 19. Ніж чоботарський. Використовувався при обрізанні шкіри. Початок 
ХХ ст.; Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 
 
 
 

 
 

Рис. 20. Дряпачка (чоботарський інструмент). Використовувалась для 
зрізання дерев’яних гвіздків у взутті після виймання колодок. Початок       

ХХ ст.; Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 21. Ніж рантовий. Використовувався для обрізання рантів. Початок      
ХХ ст. Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

 
 

Рис. 22. Притирочка з шовковиці. «Притирочка з урізом» (шовкун з урізом) 
має форму чобітка. Ширшою частиною притирали підбори, щоб блищали, а 

урізом – ранти. Початок ХХ ст.; Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 23. Коліща рантове (чоботарський інструмент). Використовувалось для 
наведення зубців на ранті взуття. Кінець ХІХ ст.; Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 

 

 
 

Рис. 24. Шило (шевський  інструмент для проколювання шкіри). Початок  
ХХ ст. (с. Мойсинці Черкаської обл.); Національний історико-етнографічний 

заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 25.  Фумель металевий. Використовувався для обробітку підошов. 
Початок ХХ ст.; Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 

 

 
 

Рис. 26. Гладилка. Використовувалася для згладжування поверхні дерев’яних 
виробів (наприклад, дерев’яних підошов); Національний історико-

етнографічний заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 

 

 
Рис. 27. Рашпіль для дерев’яних цвяхів. Початок ХХ ст.; Національний 

історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 28. Клесачка з шовковиці (інша назва – «шовкун з урізом»). 
Використовувалась для загладжування закаблуків та рантів. Кінець ХІХ ст.     

(м. Переяслав-Хмельницький Київської обл.); Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

 
 

Рис. 29. Ампус металевий з дерев’яною ручкою, має форму молоточка. 
Використовувався для обробітку каблука. Початок ХХ ст.; Національний 

історико-етнографічний заповідник «Переяслав». 
Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Рис. 30. Затирочка чоботарська; Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
 

 
 

Рис. 31. Шовкун підборний, дерев’яний. Використовувався для полірування 
підборів, які збивалися з шкіряних пластинок. Початок ХХ ст. (с. Виповзки 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.); Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав». 

Фото О. Семенової, 2016 р. 
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Додаток В 
 

 
 

Рис. 1. Молоді, взуті у черевики кустарного виробництва (матеріал – шкіра). 
Перша половина ХХ ст. (с. Данина Ніжинського р-ну Чернігівської обл.);  

Фото з приватного архіву Подолянко К. Л., 2015 р. 
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Рис. 2. Молоде подружжя у взутті кустарного виробництва (матеріал – 
хромова шкіра). Перша половина  ХХ ст. (с. Данина Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл.);  
Фото з приватного архіву Подолянко К. Л., 2015 р. 
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Рис. 3. Сільська молодь у чоботях кустарного виробництва (матеріал – 
хромова шкіра). Перша половина  ХХ ст. (с. Данина Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл.);  
Фото з приватного архіву Литвин К. П., 2015 р. 

 


