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ВСТУП 
 

 
 

Загальновизнано, що в умовах сучасної активізації 
глобалізаційних процесів з їхньою тенденцією до нівеляції місцевих 
особливостей побуту, культури, мистецтва набувають гострої 
актуальності питання відродження, підтримки та сприяння 
подальшому розвиткові кращих народних традицій. Українське 
народне мистецтво є багатющим джерелом, з якого можна черпати 
створенні століттями зразки вітчизняної етнокультури для 
застосування їх у сучасному світі. До таких в Україні належать 
мистецтва: ткацтва, килимарства, вишивання, різьблення, кераміки  
і порцеляни, художнього скла, ювелірної справи та ковальства. 
Можливостями загалом та їх використанням у виготовленні одягу, 
побутових та повсякденного вжитку речей дедалі частіше 
цікавляться споживачі. Тому не дивно, що різні аспекти цієї теми 
привертають до себе дедалі більше уваги як науковців-істориків, так 
і практиків-дизайнерів, філософів, культурологів, мистецтвознавців.  

Про традиційне народне мистецтво загалом та його різні галузі, 
види і різновиди зокрема, існує значний корпус наукових 
досліджень. Так, про мистецтво вишивання писали: Л. Кравчук 
(«Вишивка, нариси історії українського декоративно-прикладного 
мистецтва» (1969)), М. Новицька («Золотая вышивка Киевской 
Руси» (1972)), Т. Кара-Васильєва («Полтавська народна вишивка» 
(1993)), («Українська вишивка» (1993)), («Шедеври церковного 
шитва ХІІ–ХХ століття» (2000)) та ін. Вишивання в усіх його 
різновидах – як поширений вид народної творчості – ретельно 
проаналізувала Р. Захарчук-Чугай («Українська народна вишивка. 
Західні області УРСР» (1988)) та ін., Є. Причепій («Вишивка 
східного Поділля» (2009)) та ін. Подібно виглядає справа і щодо 
такого різновиду народного мистецтва як домашнє ткацтво. Його 
досліджували: С. Колос («Українська тканина» (1928)), Н. Лєбєдєва 
(«Прядение и ткачество» (1956)), С. Сидорович («Художня тканина 
західних областей УРСР» (1979)), А. Карась («Історія Кролевецького 
ткацтва» (2013)). Багатовікові історичні та технологічні традиції 
українського килимарства вивчали: Д. Щербаківський («Україн-
ський килим» (1927)), С. Таранущенко («Килими, історія 



українського мистецтва» (1968)), А. Жук («Український радянський 
килим» (1973)), Я. Запаско («Українське народне килимарство» 
(1973)), Т. Кара-Васильєва («Український килим» (1997)), 
О. Данченко («Народні майстри» (1982)) та ін. Гончарство і кераміку 
досліджували: А. Арциховський, («Введение в археологию» (1947)), 
А. Августиник, («Керамика» (1957)); П. Будніков, («Технология 
керамики и огнеупоров» (1962)); У. Кінджері («Введение  
в керамику» (1967)); М. Воронов («Искусство рожденное огнем» 
(1973)); О. Голубець («Декоративна кераміка в сучасному 
архітектурно-просторовому середовищі (за матеріалами мистецтва 
декоративної кераміки України 60-х – початку 80-х років 
ХХ століття» (1984)), О. Голубець («Львівська кераміка» (1991)),  
В. Петрашенко («Слов’янська кераміка VIII–IX ст. правобережжя 
Середнього Подніпров’я» (1992)), О. Пошивайло («Етнографія 
українського гончарства: Лівобережна Україна» (1993)), В. Качкан 
(«Жива Глина: Мандрівка в минуле та сьогоднішнє Опішного» 
(1994)), Ю. Лащук («Покутська кераміка» (1998)), І. Пошивайло 
(«Феноменологія гончарства: семіотико-етнологічні аспекти» 
(2000)), В. Міщанин («Північна група малих осередків гончарства 
Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ –
ХХ століття» (2006)). Мистецтво декоративного розпису 
досліджували: Н. Велігоцька («Білями життя і творчості Марії 
Приймаченко» (1938)), Б. Бутнік-Сіверський («Пелагея Глущенко» 
(1977)), Я. Яценко, В. Соловйов («Петриківський розпис» (1982)),  
В. Свенціцька, В. Откович («Українське народне малярство ХІІІ–ХХ ст.» 
(1991)), Т. Голяк («Таємниця майстерності» (1999)), Л. Білякова 
(«Чарівність петриківського розпису» (2000)), Т. Кара-Васильєва,  
З. Чегусова («Декоративне мистецтво України ХХ століття.  
У пошуках «великого стилю» (2005)). Про мистецтво фарфору-
фаянсу писали: Б. Бутнік-Сіверський («Український Радянський 
сувенір» (1971)), Т. Кара-Васильєва («Творці дивосвіту» (1984)), 
О. Школьна («Фарфор-фаянс України ХХ століття» (2011)). 
Деревообробку на Україні досліджували: М. Селівачов («Нові 
тенденції і проблеми деревообробного промислу, художні промисли: 
теорія і практика» (1985)), Є. Антонович, Р. Захарчук-Чугай, 
М. Станкевич «Декоративно-прикладне мистецтво» (1992)), 
Е. Шевченко («Народна деревообробка в Україні» (1997)), 
М. Селівачов («Юрій Шкрібляк і його внесок у розвиток 
українського образотворчого мистецтва» (2002)) та ін. Також були 



дослідженні та захищені кандидатські дисертації за темами 
художніх промислів України: Г. Івашків («Декор традиційної 
української кераміки XVIII – першої половини ХХ століття 
(іконографія, домінантні мотиви, художні особливості» (2004)), 
В. Дутка («Килим Північної Буковини ХХ ст.: традиції та 
новаторство» (2007)), О. Дяків («Художні особливості декоратив-
ного мистецтва Західного Поділля ХІХ–ХХ ст. (Історія, типологія, 
стилістичні відміни)» (2007)), О. Луковська («Художнє ткацтво 
Львова другої половини ХХ століття (художні особливості, традиції 
та новації)» (2007)), В. Андріяшко («Київська школа художнього 
текстилю ХХ століття. (Джерела, Розвиток, Перспективи» (2009)), 
А. Радченко («Дерев’яний та металевий декор у міській архітектурі 
Гуцульщини і Покуття наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст.: 
генезис, типологія, стилістика» (2009)), Л. Семчук («Вишивка  
в народному одязі Українських Карпат ХХ століття (художні 
особливості)» (2009)), О. Школьна («Мистецтво фарфору-фаянсу 
України кінця ХІХ – початку ХХІ століття: типологія, художні 
особливості, стилістика» (2014)), М. Бокотей («Львівське гутне скло 
у контексті міжнародного студійного руху: художні особливості та 
осередки скловиробництва» (2018)). 

У цих та інших публікаціях згаданої тематики йдеться про зміст, 
особливості образної структури, про майстерність умільців, про 
традиції, зокрема й сімейні та родові тощо. Але мало хто з-поміж 
авторів праць, у назвах яких міститься термін «промисел», – звертає 
увагу саме на виробничий, промисловий аспект народної творчості, 
хоча згадані, як і інші, не названі тут, традиційні народні мистецтва 
здавна називаються художніми промислами. Цим і зумовлений вибір 
теми дослідження: промисловий характер традиційного народного 
мистецтва.  

Мета ж цієї монографії – розкрити етапи розвитку художньої 
промисловості, а саме ткацтва, килимарства, вишивки, різьбярства, 
кераміки, скла і порцеляни, ювелірної справи та ковальства. У нашій 
державі всі ці промисли завжди належали до промисловості, але ми 
не можемо їх не зарахувати до розділу художньої промисловості. 


