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Актуальність теми дослідження засвідчена тією обставиною, що 

однією з проблем сучасного мистецтвознавства, його історико-мистецької галузі 

є збереження і використання надбань минулого. У розвитку культури 

визначальними чинниками її поступу є традиції та новації. Дисертаційна 

наукова робота Кіщук Наталії Миколаївни — це ґрунтовне  дослідження, яке 

охоплює великий пласт матеріалу. Автор здійснила вдалу спробу дослідити 

одне з важливих і маловивчених явищ у вітчизняному декоративно-

прикладному мистецтві — розвиток художніх виробів зі шкіри Покуття і 

Західного Поділля кінця ХІХ –початку ХХ ст. Вона скрупульозно вивчила

аспекти становлення шкіряних промислів, типологічний діапазон, художні 

особливості та локальні відміни виробів зі шкіри. Здійснено класифікацію за 

конструктивними ознаками для виявлення подібності й відмінності в 

пропорціюванні деталей виробів, у взаємодії форми та декору як елементів 

художньої виразності покутських і західноподільських виробів зі шкіри.

Комплексне дослідження сприяло виявленню закономірності формування 

мистецьких традицій, визначенню чинників, що характеризують типологію і 

художні особливості виробів зі шкіри.

У процесі створення нових виробів зі шкіри відносини між 

традиційними та інноваційними началами виявляються завжди, і саме вони 

визначають динаміку культури повсякденності, а отже, культури загалом.

Сьогодні в Україні вкрай важливою є національна свідомість її жителів, 

особливо патріотично налаштованої молоді, крім того, посилюється 



зацікавлення витоками традиційної культури. Зокрема, це стосується  

популяризації старовинних комплектів народного вбрання, а також виробів зі 

шкіри, створених на їхній основі, які щораз частіше використовуються в 

останні десятиліття під час громадських урочистостей та родинних свят. У наш 

час створюються також вироби зі шкіри для комплектів святкового, сценічного 

одягу та доповнення до нього з використанням матеріалів, техніки й 

оздоблення, споріднених із традиційними. Крім виконання основних

практичної та естетичної функцій, вони виступають репрезентантами 

української культури. Дизайнери у проектуванні сучасного костюма все 

активніше звертаються до текстилю та виробів зі шкіри з етнічними мотивами. 

Тому виявлення й характеристика засобів виразності виробів зі шкіри на 

Покутті та Західному Поділлі, висвітлення та узагальнення творчого досвіду 

народних майстрів посилює актуальність представленої до захисту дисертації. З 

огляду на актуальність теми дисертант поставила перед собою мету і визначила 

низку найважливіших завдань, які заклали зміст роботи. 

Як науковий дослідник, викладач кафедри дизайну відділу «Дизайн 

художніх виробів зі шкіри» Косівського інституту прикладного і декоративного 

мистецтва ЛНАМ художниця мала змогу спілкуватися з багатьма сучасними 

майстрами, ознайомитися з їхніми творами, що перебувають у приватних 

майстернях та колекціях як в Україні, так і за кордоном. Наталія Кіщук працює 

разом зі студентами над створенням авторських колекцій виробів зі шкіри, де 

основним джерелом творчості є народні традиції виготовлення та оздоблення 

кушнірських та шевських виробів українців. Вона здійснює реконструкцією 

кушнірських виробів (наприклад, останній українсько-польський проект 

реконструкції традиційного строю передмість м. Косова в рамках створення 

Карпатського центру культури). Оцінка мистецтвознавця і досвід художника 

поєдналися воєдино у дослідженні. Такий досвід неперервного мистецького 

діалогу, уважне вивчення творчих здобутків стало міцним ґрунтом наукового 

дослідження.



Оформлення роботи. Дисертація оформлена відповідно до вимог. 

Висновки належним чином аргументовані та пов’язані з поставленими у 

роботі завданнями.

Оцінюючи основні положення та висновки дисертації, що 

виносяться на захист, необхідно підкреслити їхню теоретичну 

обґрунтованість, комплексність, орієнтацію автора на формування 

власної позиції. 

Наукова новизна, оцінка обґрунтованості наукових положень 

дисертації та їхньої достовірності. Новизна наукових положень 

дисертаційного дослідження Н. М. Кіщук полягає в тому, що вперше на основі 

систематизації, аналізу й узагальнення зібраних матеріалів комплексно 

досліджено вироби зі шкіри на Покутті й Західному Поділлі кінця ХІХ —

початку ХХ ст. як явища народного мистецтва; здійснено розширений 

історіографічний аналіз літературних джерел за темою дисертації; 

проаналізовано особливості розвитку та виявлено основні чинники формування 

шкіряного промислу на Покутті та Західному Поділлі в історичному аспекті; 

відповідно до функціональних і технологічно-конструктивних засад розроблена 

розширена типологічна структура художніх виробів зі шкіри; визначено 

художні особливості виробів зі шкіри Покуття й Західного Поділля, 

виразниками яких виступали прийоми  формотворення,  способи декорування, 

орнаментальні  мотиви, колорит; окреслено чинники, що зумовлювали 

локальну своєрідність покутських і західноподільських виробів зі шкіри; на 

основі порівняльного аналізу виявлено спільні й відмінні риси художньої 

виразності покутських і західноподільських виробів зі шкіри; виокремлено 

осередки, сформовані локальними типами оздоблення художніх виробів зі 

шкіри Покуття і Західного Поділля; під час польових досліджень зафіксовано, 

проведено атрибуцію та введено в науковий обіг значну кількість фактоло-

гічного матеріалу.

Перший розділ «Історіографія, джерела, методика дослідження»

засвідчує добру обізнаність Н. М. Кіщук з історіографією обраної теми. До 

аналізу залучено основні фахові праці відомих учених, статті й розвідки 



малознаних дослідників, краєзнавців, які окреслюють процеси виготовлення 

виробів зі шкіри.  Не оминула увагою автор і деяких науковців, у публікаціях 

яких порушені питання, дотичні до проблематики дисертації. 

Заслуговує похвали ретельно зібраний і належно опрацьований великий 

фактологічний матеріал – зразки кожухів, кептарів, лейбиків, взуття, які є 

важливим джерелом дослідження теми. Дисертант докладно вивчила фонди 

провідних українських архівів, колекції творів обласних і краєзнавчих музеїв, 

музейних кімнат і приватних збірок.

Багатою і репрезентативною є джерельна база дисертації (191 позиція). 

Дослідниця виявила й використала матеріали українських і польських видань, 

інформацію тогочасної періодики, опрацювала статистичні матеріали та фонди 

вітчизняних архівів. Зазвичай ставлення автора до джерел є критичним, вона 

враховує ступінь їхньої об’єктивності у відображенні стану художніх виробів зі 

шкіри окресленого періоду, вдається до порівняльного аналізу джерел. Усе це 

дало змогу Н. М. Кіщук підготувати ґрунтовну наукову працю з поставленої 

проблеми, на основі численних достовірних фактів провести мистецтвознавчий 

аналіз, що вирізняється зверненням до народних традицій як до цілісного явища 

в історії українського декоративного мистецтва. 

У першому розділі дисертантка виявила себе неупередженим дослід-

ником, який не відступає від істини, не догоджає кон’юнктурним інтересам, не 

проводить історіографічний аналіз за принципом якихось прикрашань чи 

ідеалізації поглядів окремих авторів. Вона не лише систематизувала й 

класифікувала вітчизняні наукові праці та джерела, а й проаналізувала 

публікації польських науковців, в тому числі й такі, які донедавна були 

малодоступними для вітчизняних мистецтвознавців. Такий підхід дав змогу не 

плисти у руслі джерельної інформації, а поставити під сумнів деякі твердження 

та викласти власне бачення проблеми. Використана наукова література, на 

нашу думку, допомогла дисертантці об’єктивно розкрити тему, надати 

дослідженню наукової правдивості, належної широти.

Ретельне дослідження залучених до аналізу джерел слугувало для            

Н. М. Кіщук підставою для обґрунтованого висновку, що в цих працях художні 



вироби зі шкіри розглянуто в загальних рисах і не розкрито основні етапи 

формування шкіряних промислів на досліджуваних територіях, особливості 

формотворення, колориту та орнаментики. Вироби зі шкіри стають предметом 

наукових зацікавлень з кінця ХХ ст. Українські вчені, етнографи та 

мистецтвознавці певною мірою зачіпали тему дослідження.

У другому розділі  «Шкіряні промисли на Покуті і Західному Поділлі 

кінця ХІХ — початку ХХ ст.: історія, особливості становлення» здійснено

аналіз особливостей обробки шкіряної сировини та виготовлення виробів зі 

шкіри на Покутті та Західному Поділлі.

Загалом можна погодитися з твердженнями автора про те, що шкіряне 

виробництво в містах розвинулося в окремі промисли, а у селах продовжувало 

існувати як домашнє ремесло. Важливим є те, що автор зуміла довести, що у

способах вичинки шкіри, у використанні інструментів і приладдя майстрами з 

Покуття та Західного Поділля простежуються аналогії не тільки в Україні, а й в 

Європі загалом. Дослідниця акцентує на тому, що формування шкіряного 

промислу засвідчує про тісні зв’язки українських, єврейських та вірменських 

майстрів, які оселилися на Покутті та Західному Поділлі, що давало змогу

місцевим майстрам розширити техніко-технологічні прийоми обробки шкір та 

хутра. 

Детально проаналізовано історію становлення, специфіку, напрями 

розвитку промислів. Архівні матеріали засвідчують, що шкіряні промисли були 

визначальним чинником для формування та розвитку багатьох міст, зокрема

Снятина і Тисмениці. Визначено, що саме в Тисмениці народні майстри 

створили передумови і заклали міцні традиції обробки сировини, що стало 

основою для формування сучасної хутряної промисловості.

У третьому розділі «Типологія художніх виробів зі шкіри» проведено 

класифікацію виробів зі шкіри кінця ХІХ — початку ХХ ст. Автор цілком 

логічно та обґрунтовано зазначає, що художні вироби зі шкіри як вид 

декоративно-прикладного мистецтва поділяються за способом обробки  

сировини на такі технологічні підвиди: кушнірство, шевство, лимарство. В 

основі класифікації лежить вид, рід, типологічна група, тип. Кожен 



технологічний підвид творить роди – одяг, взуття, доповнення до одягу й 

вироби господарського призначення. Роди поділяються на типологічні групи, а 

саме: верхній, плечовий одяг, головні убори, постоли, черевики, чоботи, сумки, 

пояси, упряж. Загалом можна погодитися із запропонованими оцінками про те, 

що основу класифікації кожної типологічної групи становлять конструктивні 

ознаки.

У четвертому розділі «Художні особливості виробів зі шкіри 

Покуття й Західного Поділля» автор здійснює аналіз особливостей

формотворення кушнірських і шевських виробів на Покутті та Західному 

Поділлі, яке відбувалося поступово від незшитих шкір до складних кроєних 

форм. Розділ відзначається науковою новизною. У ньому окремо розглянуто

технологічну поетапність процесу формотворення і визначено зміну пропорцій 

виробів зі шкіри відповідно до ареалу їхнього побутування.

Зазначено, що на Покутті і Західному Поділлі використовували 

загальновживані способи вичинки шкіряної сировини. Локальні особливості 

простежуються у пропорціюванні дубильних речовин для отримання різних 

відтінків кольорів овчини. Виявлено, що залежно від локальних традицій 

змінювалося функціональне призначення способу декорування.

Слід належним чином оцінити акцентування  уваги автора на

різноманітті технік оздоблення шкіряних виробів. Зазначено, що матеріали 

деякою мірою демонструють господарсько-економічні умови, художні 

вподобання населення, спорідненість і відмінність у способах обробки 

сировини між етнічними групами. Техніки оздоблення є показниками 

майстерності, багатовікових традицій, вироблених народними майстрами. 

Дослідниця наголошує, що вивчення орнаментальних мотивів на виробах зі 

шкіри Покуття і Західного Поділля дало змогу провести систематизацію, 

визначити ареал побутування, порівняти види графічно-силуетної стилізації та 

виявити їхні народні назви.

У пятому розділі «Локальні художні особливості декорування виробів 

зі шкіри кінця ХІХ — початку ХХ століття» Н. Кіщук з’ясовує, що на 

Покутті і Західному Поділлі вироби зі шкіри були представлені всіма 



основними видами, кожен з яких вирізнявся власною системою декорування. 

Місцеві особливості проявлялися в оздобленні взуття, доповнень до одягу та 

найвиразніше — в хутряному вбранні. На прикладі багатого ілюстративного 

матеріалу автор доводить, що засобами досягнення художньої виразності 

кушнірських виробів слугували фактура матеріалів, колір і декор. 

Результативність дослідження засвідчує те, що на основі аналізу традиційних 

зразків виробів зі шкіри виокремлено варіанти топографії орнаментальних 

мотивів на кушнірських виробах та виявлено локальні варіанти оздоблення 

кушнірських виробів з кожного району Покуття та Західного Поділля. 

Практичне значення наукового дослідження. Отримані результати 

дають поглиблене розуміння значення і місця народних традицій у створенні 

виробів зі шкіри кінця ХХ – початку ХХІ століття,  сприяють розумінню 

традиції як динамічного процесу із чітко окресленими параметрами взаємодії 

різних аспектів творчості й життєдіяльності народу. Деякі положення роботи 

знайдуть подальший розвиток у працях із мистецтвознавства, етнології та 

етнографії; матимуть застосування в навчальній практиці вищих навчальних 

закладів художнього спрямування і коледжів під час читання курсів народного 

та декоративно-прикладного мистецтва, для створення навчальних посібників; 

у музейній практиці.

Повнота викладення у відкритому друку наукових положень 

дисертації. Повну і всебічну апробацію результатів дослідження підтверджує  

список публікацій автора, зокрема 6 наукових праць  у фахових виданнях, 

рекомендованих ДАК України. Основні положення роботи висвітлені у 

доповідях і повідомленнях на дев’яти всеукраїнських і міжнародних наукових 

конференціях. Отож заявлена тема достатньо повно і всебічно розкрита.

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації

Автореферат дисертації вповні відображає її основний зміст і відповідає 

вимогам, що ставляться МОН України до авторефератів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук.



Дискусійні положення та зауваження. Високо оцінюючи працю 

автора, висловлюємо декілька зауважень і побажань. 

1. Для повноти дослідження теми доцільно було б опрацювати 

публікації:

Асакова И. Изследование о торговле на украинских ярмарках. — СПб. : 

топография Императорской Академии Наук, 1838. — 383 с.;

Никорак О. І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. — К. : 
Наукова думка, 1988. — 222 с.; 

Причепій Є. Вишивка Східного Поділля : альбом / Є. М, Причепій, Т. І. 

Причепій. — К.: Родовід, 2007. — 344 с.

2.  У розділі 2 автор зазначає: «У XV ст. основним виробничим 

об’єднанням ремісників був цех. Поява цехів пов’язана з поширенням 

Магдебурського права, яке послаблювало залежність міських жителів від 

феодалів й сприяло розвиткові ремесел, торгівлі» (с. 50) Вважаємо, що 

інформацію варто уточнити і доповнити відомостями про прийняття 

Магдебурського права у містах, оскільки діапазон хронології є різним. 

Наприклад, Станіслав отримав Магдебурське право у 1662 р., Тисмениця і 

Снятин — у 1448 р., Коломия — у 1405 р.,  Тернопіль — у 1548 р., Бережани —

у 1548 р., Теребовля — у 1389 р.

3. У розділі 5 Н. Кіщук проводить аналіз художніх особливостей 

виробів зі шкіри. Автор розглядає орнамент у тісному взаємозв’язку з 

технологічним процесом, що є важливим, проте фрагментарно і побіжно 

звертається до тлумачень окремих знаків, зокрема, з’ясовує лише значення 

елемента «баранячі роги» та ромба (с. 164). На нашу думку, слід розширити 

семантичне тлумачення  знаків-символів зокрема та орнаменту загалом. Також

доцільно було б звернути увагу на семантичні особливості кольору у 

декоруванні виробів зі шкіри, оскільки художнє значення та психо-

фізіологічний вплив барв на людину є вагомим, що засвідчують наукові 

дослідження.

4. Ілюстративний додаток обсягом 314 світлин є значним внеском у 

дослідження, проте окремі ілюстрації мають незадовільну якість (2.3; 2.5; 2.8; 

4.1.20; 4.1.26; 4.1.36; 4.1.65; 4.2.12; 4.3.20; 4.3.32; 4.3.36; 4.3.54; 4.3.55; 5.1.54). 



5. У списку ілюстрацій також варто було б зазначити, які твори 

репродукуються вперше та уведені до наукового обігу.

Проте вказані зауваження не мають принципового значення, а лише 

рекомендаційний характер і жодним чином не впливають на підсумкову високу 

оцінку якості дисертаційної роботи. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. За структурою, 

обсягом та оформленням дисертація відповідає вимогам, що встановлені ДАК 

України до кандидатських дисертацій. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку літератури (191 позиція) й трьох додатків, що 

оформлені окремою книгою: додаток А містить ілюстративний матеріал 

обсягом 314 світлин, додаток Б — термінологічний словник, а додаток В —

апробації результатів дослідження. Основний зміст роботи (текст) викладено на 

170 сторінках.

За змістом дисертація відповідає вимогам спеціальності 17.00.06 –

декоративне і прикладне мистецтво.   

Структура роботи є логічною, цілком відповідає меті та завданням 

дослідження, є завершеним науковим дослідженням, виконаним на високому 

науковому рівні. Зазначимо, що дисертація Кіщук Наталії Миколаївни є однією 

з перших в Україні кандидатських дисертацій, яка присвячена дослідженню

художніх вироби зі шкіри на Покутті та Західному Поділлі кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., підготовлених за паспортом спеціальності 17.00.06 – декоративне і 

прикладне мистецтво. Дисертація побудована за логічною послідовністю і 

цілком відповідає встановленим вимогам.

Загальний висновок 

Аналіз змісту дисертації, автореферата та основних опублікованих 

праць Кіщук Наталії Миколаївни дає підстави для висновку про те, що 

визначені здобувачем завдання наукового дослідження осмислені, ретельно 

опрацьовані і виконані на достатньо високому теоретично-методологічному 

рівні. Зібраний та узагальнений у дисертації матеріал є авторською спробою 

дослідити важливу наукову проблему. Дисертант з поставленими в роботі 

завданнями впоралася успішно, виявила належну ерудицію та фахові навички. 




