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«Художні вироби зі шкіри на Покутті та Західному Поділлі кінця ХІХ –

початку ХХ ст. (типологія, художні особливості)»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво

На початку третього тисячоліття, в період інтенсивних процесів інтеграції 

та глобалізації в світі, гостро постає необхідність ґрунтовного вивчення 

мистецької своєрідності традиційних художніх виробів, у тому числі й тих, що 

виготовлені зі шкіри, з різних регіонів та окремих осередків України. Крім 

важливої матеріальної, такі пам’ятки мають значно вищу – духовну цінність, 

вони є свого роду ідентифікаційними маркерами українськості в світі. 

У загальноукраїнському контексті до цієї теми зверталися як досвідчені 

вчені, так і молоді дослідники різних галузей гуманітарної науки, зокрема 

етнографи, фольклористи, мистецтвознавці й краєзнавці. Вони тією чи іншою 

мірою торкалися розмаїтих аспектів художніх виробів зі шкіри, переважно 

застосування їх у побуті, звичаях та обрядах. Окремі з них принагідно 

відзначали деякі риси мистецької своєрідності творів відомих локальних 

осередків Покуття, дещо менше – Західного Поділля. На нашу думку, порівняно 

з Івано-Франківщиною, з теренів Тернопільщини збереглося обмаль

автентичних пам’яток, внаслідок чого вони залишилися мало вивченими. Тож,

досі ми не маємо цілісного уявлення про локальну самобутність і мистецьку 

цінність компонентів одягу, взуття та інших виробів зі шкіри з усіх осередків 

окресленої території. Такі локальні й регіональні особливості є важливою 

складовою багатогранності культурно-мистецької спадщини українців. Вони 

заслуговують докладнішого аналізу й глибокої фахової оцінки. Саме цю 

прогалину заповнює дослідження Наталії Кіщук. Тому актуальність заявленої 

до розгляду теми безсумнівна і набуває щораз більшої наукової значимості у 

сучасному вітчизняному мистецтвознавстві. 
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Дослідниця поставила перед собою амбітну мету, згідно з якою визначила 

низку найважливіших завдань, які відповідають темі і допомагають розкрити 

зміст роботи. Вона обрала найдоцільнішу, добре продуману, науково 

переконливу й насичену проблематикою структуру, здатну оптимально 

охопити, послідовно й найповніше висвітлити важливі питання досліджуваної 

теми. Обґрунтування основних положень дисертації суголосне з теоретичними і 

методологічними вимогами до кандидатських дисертацій.

Дисертація містить вступ, п’ять розділів, у яких викладені основні аспекти 

зазначеної проблеми. Згідно з вимогами до кваліфікаційних робіт на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук, кожен розділ завершується короткими, але 

чіткими і логічними висновками, які підсумовують результати досліджень,

викладених у тексті. Загальні висновки та головні положення дисертації, 

відповідають поставленим завданням.

Зміст роботи викладений на 170 сторінках тексту. Список використаної 

літератури складає 191 позицію, серед яких – 32 позиції іноземних видань. 

Дисертація містить також три додатки. Зокрема, в додатку А вміщено 

ілюстрації – всього 314 світлин; додаток Б включає термінологічний словник 

кушнірських, лимарських і шевських виробів, додаток Б – публікації та 

апробації результатів дослідження Н. Кіщук.

Загалом, слід відзначити, що її праця ґрунтується на багатому 

фактологічному матеріалі: архівних джерелах, науковій літературі й дотичних 

до теми публікаціях; автентичних речових пам’ятках 17 музейних колекцій та 

приватних збірок; фотографіях, листівках, картинах художників. Особливу 

цінність дисертації становлять оригінальні твори та почерпнута від 

респондентів інформація, зібрана дисертанткою під час численних поїздок по 

містечках та селах Покуття і Західного Поділля впродовж 10 років.

Вважаємо суттєвим здобутком дослідниці те, що значну кількість 

виявлених, атрибутованих і докладно обстежених пам’яток – художніх виробів 

зі шкіри з окресленого регіону  введено до наукового обігу вперше.
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Перший розділ традиційно розкриває історіографічну, методичну й 

джерельну базу. Ознайомлення з дисертацією дає підстави стверджувати, що 

Н. Кіщук серйозна і вдумлива дослідниця, вона ретельно опрацювала і глибоко 

проаналізувала блок історіографічних джерел. Огляд літератури стосовно 

досліджуваної теми засвідчує добру обізнаність дисертантки з найважливішими 

працями не лише українських, а й зарубіжних вчених.

Критичний і виважений аналіз наукової, історико-етнографічної, 

мистецтвознавчої, краєзнавчої літератури дав можливість з’ясувати досі не

вивчені аспекти побутування й мистецької своєрідності виробів зі шкіри з 

окреслених теренів України і чітко визначити коло питань, які потребують 

цілісного системного дослідження. 

Інформативно містким є розділ 2 «Шкіряні промисли на Покутті і 

Західному Поділлі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історія, особливості 

становлення». Достеменне вивчення архівних і літературних джерел 

уможливило відстеження поетапних процесів становлення та розвитку 

шкіряних промислів у різних осередках Покуття й Західного Поділля.

Обґрунтованими є висновки Н. Кіщук, що обробка шкіряної сировини та 

виготовлення виробів зі шкіри належали до провідних промислів цієї території

України, які сконцентровані були здебільшого в містечках. Саме інтенсивність 

функціонування шкіряних промислів сприяла формуванню та розвитку таких 

міст, як Снятин і Тисмениця. Дисертантці вдалося визначити провідні осередки 

гарбарства, шевства і кушнірства, а також подати важливу, уточнену й

новоздобуту інформацію про місцевих майстрів. Ретроспективний аналіз 

функціонування художньої обробки шкіри послужив підставою для поділу 

майстрів на 3 категорії: тих, що, не пориваючи з рільництвом, сезонно 

виготовляли вироби зі шкіри на замовлення і продаж («партачі»); тих, які 

постійно працювали в цехах та інших професійних об’єднаннях; мандрівних 

ремісників без сталого місця праці. 

Вартісним є твердження, що на формування шкіряного промислу впливали 

тісні взаємини українських майстрів з вірменськими та єврейськими, які 
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оселялися на досліджуваних теренах. Саме міжетнічні зв’язки зумовили появу 

ремісничих цехів і товариств. Обмін професійним досвідом сприяв 

удосконаленню технології, запозиченню технік, зокрема вичинки сап’яну, 

смушку і способів фарбування хутра. Вони безумовно позначилися на художніх 

особливостях шкіряних виробів, які є об’єктом дослідження Н. Кіщук. 

Цінним, з наукового погляду, є розділ 3 «Типологія художніх виробів зі 

шкіри». Опираючись на досягнення відомих учених Я. Головацького, Ф. Вовка, 

Г. Горинь стосовно класифікації шкіряних виробів та М. Станкевича і Р. 

Захарчук-Чугай щодо морфології декоративного мистецтва, дисертантка 

розробила докладну типологію художніх виробів зі шкіри. Вона поділила їх за 

функціональністю, сезонністю, статевовіковими ознаками і матеріалом. За 

способом обробки шкіри цей вид декоративно-прикладного мистецтва 

виокремила в такі технологічні підвиди, як кушнірство, шевство і лимарство. У 

кожному з них визначила роди, типологічні групи, підгрупи й типи виробів. 

Порівняльний аналіз художніх виробів зі шкіри здійснено на основі 

класифікації за конструктивними ознаками: методом виготовлення, кроєм, 

видом обробки країв, кольором і способом оздоблення. Ці чинники допомогли 

Н. Кіщук чіткіше виявити подібність і відмінність форм та пропорційність 

співвідношення деталей покутських і західноподільських шкіряних виробів 

кожної типологічної групи. 

Найбільш значущими в поданій роботі, на нашу думку, є наступні два 

основних розділи. Вони безпосередньо присвячені предмету наукового 

дослідження, глибоко і всебічно розкривають винесені на захист наукові 

положення. У мистецтвознавчому аналізі різних аспектів художніх 

особливостей виробів зі шкіри відчувається професійність авторки, яка вільно 

володіє науковою термінологією, сміливо використовує як загальнонаукові, так 

і вузькофахові методи суміжних з мистецтвознавством дисциплін. 

Зокрема, в розділі 4 «Художні особливості виробів зі шкіри на Покутті і 

Західному Поділлі» окрему увагу приділено питанням формотворення, 
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технологічним аспектам способів оздоблення, композиційним схемам,

орнаментальним мотивам і колориту шкіряних виробів. 

Внаслідок ретельного аналізу літератури, обстеження речових пам’яток 

Н. Кіщук вмотивовано стверджує поступовість процесів розвитку форми 

шкіряних виробів – від найпростіших незшитих до складніших зшитих. 

Удосконалення форми супроводжується появою нових конструктивних 

деталей. Слушним є висновок дослідниці, що «формотворення є явищем 

поліфункціональним, яке виникло в результаті практичної необхідності та 

естетичних уподобань і трансформувалось завдяки соціально-економічному 

поступу людства» (с. 139). 

Важливо, що аналізуючи загальновживані техніки оздоблення, дисертантка

вказала на найтиповіші локальні особливості, які проявляються здебільшого в 

пропорціюванні дубильних речовин. Стосовно найпоширеніших способів 

декорування вишивкою і аплікацією дослідниця відзначила не лише домінантні 

техніки, й те, що їх застосування підпорядковане функціональному 

призначенню. Вона виявила локальну своєрідність вишивки «шнуром» на 

кушнірських виробах, де в окремих осередках Покуття ця техніка виконувала 

естетичну функцію і «була основним формотворчим елементом декору», тоді 

як на Західному Поділлі домінує її утилітарна («скріплювальна») функція (с. 

140). Не менш цінним є спостереження дослідниці щодо порівняльного аналізу 

застосування шкіри та сукна в оздобленні технікою аплікації. 

Особливої уваги заслуговує те, що Н. Кіщук фахово систематизувала 

орнаментальні мотиви на покутських і західноподільських виробах зі шкіри, 

чітко окреслила ареали їх побутування й особливості трансформації, 

проаналізувала локальну самобутність графічно-силуетної стилізації та 

зафіксувала їх місцеві назви. 

Вагоме наукове значення має розділ 5 «Локальні художні особливості 

декорування виробів зі шкіри кінця ХІХ – початку ХХ ст.». У ньому 

Н. Кіщук вперше виокремила низку осередків виготовлення і побутування та 

докладно проаналізувала мистецьку своєрідність безлічі варіантів оздоблення
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виробів зі шкіри різних типологічних груп. Відзначаючи спільні риси, вона 

вказала на художню самобутність творів багатьох локальних центрів Покуття й 

Західного Поділля. Зазначила, що це проявляється у незначній відмінності 

пропорцій деталей (кептарів, кожухів та інших виробів) у щораз іншому 

трактуванні схожих мотивів орнаменту, поєднанні різних технік оздоблення, 

кольорових сполуках тощо. Порівняльний аналіз системи декору покутських і 

західноподільських шкіряних виробів дозволив також ширше розкрити 

багатоманітність засобів їх художньої виразності. Суттєвим здобутком 

дослідниці є введення в науковий обіг аналізу творів невідомих та малознаних 

локальних осередків кушнірства і лимарства, про які досі не було відомостей,

чи їх не згадували інші дослідники, або лише принагідно торкалися окремих 

аспектів, найбільше – функціонування. 

Як і попередні розділи, цей містить елементи новизни, цінні 

спостереження й наукові узагальнення дисертантки. Отримані результати 

дослідження Н. Кіщук, на наш погляд, корисні для подальшого вивчення 

однотипних пам’яток з інших регіонів України. Це дало би можливість 

побачити весь спектр розмаїтості оздоблення українських виробів зі шкіри.

Наукові досягнення Н. Кіщук апробовані у шести статтях, з яких чотири –

у фахових виданнях України, введених у науково-метричну базу (Харків, 

Полтава, Львів) та дві – в іноземних збірниках (Відень, Мінськ). Інші дві 

опубліковані праці додатково відображають науковий доробок дисертантки.

Проміжні та основоположні здобутки Наталії Кіщук були виголошені на 11 

науково-практичних конференціях, з них 8 – Всеукраїнських (Львів, Косів, 

Полтава) і 3 – Міжнародних (Ужгород, Полтава, Косів). Вони засвідчують, що 

результати дослідження авторка отримала самостійно. 

Важливо, що подана на здобуття наукового ступеня праця безпосередньо 

пов’язана з програмою наукової роботи та навчальними відділу кафедри 

«Дизайну виробів зі шкіри» Косівського інституту прикладного і декоративного 

мистецтва Львівської національної академії мистецтв. 
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Неабиякої похвали заслуговують додатки, які переконливо ілюструють і 

суттєво доповнюють основну текстову частину дисертації. Представлений 

альбом фотографій художніх виробів зі шкіри з музеїв і приватних збірок, як і 

докладні підписи до них становлять осібну наукову і практичну цінність. Вони 

містять важливу інформацію для науковців, музейних працівників, 

колекціонерів, художників-практиків, дизайнерів, одягу та фахівців інших 

галузей, можуть послужити джерелом інспірації для сучасних митців. 

Нові результати наукового дослідження і великий фактологічний матеріал 

мають вагоме теоретичне і практичне значення. Зокрема, вони можуть бути 

використані: при написанні Історії українського декоративного мистецтва; 

Історії українського народного одягу; Історії українського дизайну; 

теоретичних тем таких дисциплін, як Художнє проектування костюма, 

Проектування сценічного костюма. Окремі частини дисертації можуть скласти 

основу курсів з історії декоративного мистецтва у формуванні навчальних 

програм для студентів художніх навчальних закладів; у практичній роботі 

художників-конструкторів, модельєрів, дизайнерів тощо. Усе це засвідчує, що 

заявлена тема достатньо повно і всесторонньо розкрита.

Як і кожне самостійне дослідження, дисертація Н. Кіщук не позбавлена 

незначних недоліків. 

1. Формулюючи тему, у вступі варто було коротко аргументувати, чому 

для дослідження обрано всю територію Покуття і лише західну частину 

Поділля (Тернопільщину), без його центральної (Хмельниччина) і 

східної (Вінниччина) частин. 

2. У роботі допущено огріхи щодо понять етнографічного районування. 

Про Покуття можна говорити як про етнографічний регіон, але Західне 

Поділля є субрегіоном, тобто лише частиною усього Поділля (с. 108, 

111, 184).

3. Назви 4 і 5 розділів надто схожі за формулюванням, хоча у них 

досліджуються різні питання окресленої теми. У 5 розділі зайвим є 

слово «художній», адже мова йде про декорування виробів. 




