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ЯРМАРКОВА ТОРГІВЛЯ ЯК ФАКТОР РОзВИТКУ 
ШКІРЯНОГО КУСТАРНОГО пРОМИСЛУ УКРАЇНцІВ 

СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІпРЯНЩИНИ НАпРИКІНцІ ХІХ – 
НА пОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Оксана Семенова
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У статті досліджено ярмаркову торгівлю як фактор розвитку шкіряного кустарного промислу українців Серед-
ньої Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема, розглянуто асортимент виробів зі шкіри та 
овчини, їхню вартість, особливості збуту на містечкових і великих гуртових ярмарках. Окрему увагу приділено по-
бутуванню ярмаркових традицій, пов’язаних з купівлею та продажем шкіряного краму.

Ключові слова: ярмарок, шкіряний кустарний промисел, овчинний промисел, шевський промисел, збут, асор-
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The authoress is studying the fair trade as a development factor of leather handicraft industry of the Ukrainians of the 
middle Over Dnipro Lands in the late XIXth – early XXth centuries. Particularly, the choice of leather and sheepskin 
goods, their price and peculiarities of sales both at the small and wholesale fairs are considered. Particular attention is paid to 
the existence of fair traditions connected with the leather goods purchasing and sale.
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Ярмаркова та базарна торгівля здавна про-
цвітала на території України. Головним призна-
ченням ярмарку наприкінці ХІХ – на почат-
ку ХХ ст. були купівля та продаж продукції 
для задоволення потреб сільського й міського 
населення. Центрами ярмаркової торгівлі Се-
редньої Наддніпрянщини були міста Полтава, 
Ніжин, Ромни, Київ. На тодішніх ярмарках 
був представлений широкий асортимент то-
варів народного споживання, важливе місце 
серед них посідала продукція, виготовлена 
кустарями-шкіряниками. Актуальність теми 
дослідження зумовлена значимістю виробів 
шкіряного кустарного промислу в історії мате-
ріально-побутової культури українців Серед-
ньої Наддніпрянщини вказаного періоду.

Вивчення літератури з означеної проблема-
тики засвідчило її недостатню розробку. Так, 
серед досліджень дорадянського періоду мо-
жемо відзначити працю І. Аксакова [1], у якій 
ідеться про основні гуртові ярмарки, що про-
водилися на території Полтавської губернії, 
асортимент і вартість виставленого на продаж 
шкіряного товару, участь скупників (особли-
во євреїв) у ярмарковій торгівлі. Досліджен-

ня І. Курилова [14; 15] містять відомості про 
торгівлю шкіряним товаром на Іллінському 
ярмарку, що проводився в місті Ромнах Пол-
тавської губернії. У праці Я. Забело про яр-
марок у Лубнах Полтавської губернії [8] роз-
глянуто призначений для продажу шкіряний 
товар, місце його виробництва та вартість, 
участь у торгівлі скупників-євреїв. Відомості 
про асортимент шкіряних і хутряних виробів, 
особливості їх збуту тощо подано й у спеціаль-
них дослідженнях шкіряних промислів [20], 
а також у студіях М. Шевлягіна [23], В. Ка-
талея [10], С. Лисенка [16], В. Святловсько-
го [21]. Яскрава картина українського ярмарку 
змальована у творах І. Нечуя-Левицького [17] 
та Г. Данилевського [5, с. 169], однак вироби 
зі шкіри та хутра в них згадуються лише по-
біжно. Науковий доробок учених радянського 
періоду – Б. Кругляка [12; 13], І. Гуржія [3; 4], 
Г. Діхтяра [6] – присвячений дослідженню яр-
марків як важливої складової системи загаль-
ної внутрішньої торгівлі Російської імперії, до 
складу якої входила і досліджувана територія. 
Зокрема, І. Гуржій вважав, що будівництво 
залізниць у Російській імперії призвело до 
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трансформації великих українських ярмарків 
у центри постійної оптової торгівлі, а дріб-
ні ярмарки поступово взагалі зникли. Проте 
торгівля шкіряними виробами в цих працях 
представлена також фрагментарно. У сучасних 
дослідженнях Л. Костенко [11], В. Юрченко 
[24; 25] показано вплив ярмарків на розвиток 
різних галузей ремісничого виробництва, серед 
яких важливе місце посідали шкіряні ремесла 
та промисли, розглянуто звичаї купівлі-про-
дажу ремісничих шкіряних товарів. У етно-
графічній праці Л. Орел [18] подано короткі 
відомості про найбільші ярмарки на території 
України, згадано представлені на них шкіряні 
та хутряні вироби. Підсумовуючи, зауважимо, 
що брак спеціалізованої літератури з означеної 
проблематики свідчить про необхідність її по-
дальшої розробки, у чому й полягає мета нашої 
розвідки.

Шкіряна продукція становила важливий 
сегмент ярмаркової торгівлі, найбільший попит 
вона мала восени та взимку [25, с. 79]. Залеж-
но від способу реалізації товару, у Київській, 
Чернігівській та Полтавській губерніях про-
водилися роздрібні та великі гуртові ярмарки. 
Дрібні шкіряні підприємства й кустарі-одина-
ки купували сировину та збували вироби на 
місцевих ринках. На них продавали невеликі 
партії невироблених (сирих) шкір, а також 
шкіри із сусідніх і навіть віддалених губерній 
(наприклад, у м. Седневі Чернігівської губер-
нії невироблені шкіри привозили торговці з 
Мінської та Курської губерній; на місцевих ба-
зарах збиралося до 200 возів цих товарів) [23, 
с. 210]. Тут можна було придбати і підсобні 
матеріали для промислу (дубову кору, вапно), 
і вироблені шкіри, товари шевського та овчин-
ного промислів. У Київській губернії відомими 
були невеликі ярмарки у Фастові, Білій Церк-
ві, Борисполі. Так, на ярмарок у м. Бориспо-
лі для продажу було привезено 7 возів шапок 
і кожухів [18, с. 282]. Ось як описано ряд з 
кожухами на Бориспільському ярмарку: «За 
цим рядом блискучим чорніє сумно кушнір-
ський ряд. Тут розвішані кожухи та смушеві 
шапки. Кожухів сила! Кушніри всі українці» 

[17, с. 354]. У с. Мачухи Полтавської губернії 
на ярмарку свої вироби продавали 4 чинбарі, 
55 шевців [12, с. 38]. 

Окрім містечкових, на території Середньої 
Наддніпрянщини проводилися великі гурто-
ві ярмарки: Іллінський у Полтаві (1–31 лип-
ня), Маслянський (10 лютого – 10 березня) 
та Вознесенський (у другій половині травня) 
у м. Ромнах Полтавської губернії [1, с. 101]. 
На відміну від дрібних ярмарків та містечко-
вих базарів, де основними покупцями та про-
давцями продукції шкіряного промислу були 
прості сільські чи міські жителі, на великих 
ярмарках торгівля велася переважно оптом, 
причому часто скупники, домовившись між со-
бою, навмисно занижували ціни на вироби [13, 
с. 169]. Головними учасниками таких ярмарків 
були заможні кустарі та купці [3, с. 113], вони 
купували шкіри крупними партіями – по де-
кілька сотень [21, с. 34]. Шкіряники, які ви-
робляли великі партії товару, збували його не 
лише на сусідніх, але й на віддалених ринках.

Ярмарок був одним із засобів розвитку 
торгівлі, оскільки збут ремісничих товарів мав 
неабияке значення для становлення і функціо-
нування внутрішнього і зовнішнього ринків та 
зміцнення міжрайонних економічних зв’язків 
[25, с. 93]. Так, на ярмарку в м. Лубнах Пол-
тавської губернії збували шкіряний товар з 
інших міст цієї ж губернії (Ромни, Зіньків, 
Хорол, Лохвиця), а також населених пунктів 
Чернігівської (Семенівка, Конотоп, Короп), 
Харківської (Валки), Київської (Черкаси), 
Курської (Михайловка) й Орловської (Бол-
хов) губерній [8, с. 16]. На Маслянський та 
Вознесенський ярмарки в м. Ромнах вироблені 
шкіри привозили з м. Болхова Орловської гу-
бернії, на Іллінський ярмарок у Полтаві – підо-
шовну шкіру з Калузької губернії [1, с. 257]. 
Ремісники Чернігівської губернії в 50-х роках 
ХІХ ст. виготовлені шкіри збували не лише 
на місцевих ярмарках, але й у Полтавській, 
Київській, Могильовській губерніях. Хут-
ро, смушки, овчини, кожухи привозили як з 
українських губерній, так і з центральних гу-
берній Росії [3, с. 96]. Взуття, виготовлене в 
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м. Борзні Чернігівської губернії, здебільшого 
відправляли в Землю війська Донського та 
на Кавказ; олишівські шевці щорічно шили 
5000 пар чобіт на замовлення торговців з Ки-
ївської губернії [7, с. 375]; кожухи, вироблені 
в м. Березній Чернігівської губернії, відправ-
ляли до м. Гомеля Могильовської губернії [10, 
с. 288]. У великих кількостях продавали сирі 
шкіри, що їх купували, крім українських куп-
ців та промисловців, московські, калузькі, бо-
лоховські, курські промисловці.

Ярмарки мали здебільшого змішаний асор-
тимент виробів, проте деякі з них були спеці-
алізованими, наприклад ярмарки з продажу 
необроблених шкір у Кременчуку та Костян-
тинограді Полтавської губернії [12, с. 41]. 

На ярмарках ремісники не лише купували 
сировину та збували свої вироби, але й нада-
вали послуги з їх ремонту: у м. Ромнах шевці 
будували шатра, де займалися пошиттям і ре-
монтом взуття [14, с. 54].

Асортимент представлених на ярмарках ви-
робів шкіряного, шевського та овчинного про-
мислів був такий:

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

- вироблені шкіри: сап’ян, опойки, вирост-
ки, підошовні полували, екіпажна, глянцева 
шкіра [1, с. 257]; 

- шевський товар: постоли, чоботи чолові-
чі, жіночі, дитячі; черевики чоловічі та жіночі; 
деталі чобіт: підошви, пришви («переди» і «за-
дники») [2, с. 271]. На Маслянському та Воз-
несенському ярмарках у м. Ромнах продавали 
чоловічі чоботи – змазані та прості; останні 
були двох фасонів: московського («русько-
го») – підковані цвяхами вздовж усієї підошви, 
та малоросійського – не підбиті [1, с. 261];

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

- лимарські вироби: кінська упряж;
- інша шкіряна продукція: чемодани, по-

душки, матраци.
Вартість продукції шкіряного промис-

лу становила: шкіра підошовна «хлібна» 1 – 
5 крб, опойки прості чорні – 50–75 коп., 

шкіра проста (мала) – 20–35 коп., юхта (ве-
лика) – 3 крб 50 коп. – 4 крб, виросток чор-
ний – 1 крб 50 коп. [9, с. 146]. На ярмарках 
вироблену кінську шкіру можна було придба-
ти за 2 крб 50 коп., підошовний полувал – 
за 5–6 крб, глянцеві та екіпажні шкіри – за 
4–5 крб [1, с. 252, 257], пару підошов – за 
40 коп., пришви – за 1 крб [2, с. 271].

Шевські вироби коштували: чоботи чоловічі 
юхтові – від 4 крб 50 коп. до 7 крб 50 коп., чо-
боти 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., че-
ревики «венгерки» жіночі – від 3 крб до 4 крб, 
чоботи з «плато» 2 та «гамбурга» 3 чоловічі – від 
8 крб до 10 крб [20, с. 193]. Прості чоботи ко-
штували 1 крб 50 коп., рантові – 1 крб 75 коп. [7, 
с. 375], дитячі чобітки – 1 крб 50 коп. (дівчачі) 
та 2 крб (хлоп’ячі) [22, с. 182], дитячі черевички, 
пошиті зі шматочків шкіри, – 30 коп. [16, с. 253].

Вироби овчинного промислу продавалися 
за такими цінами: вироблена овчина – 1 крб 
40 коп. за 1 шт., кожух чоловічий – 12 крб, жі-
ночий – 15 крб [2, с. 271], дитячий – 4–5 крб, 
жіноча кожушанка – 5–7 крб [16, с. 165]. 
Вартість смушевої шапки місцевого виро-
блення становила від 90 коп. до 1 крб 20 коп., 
шапки сірого кримського смушку – від 2 крб 
50 коп. до 3 крб 50 коп., шапки з решетилів-
ського смушку – приблизно 3 крб [19, с. 189], 
дитячої шапки – 1 крб [22, c. 182].

Незважаючи на те що взуття фабрично-
го виробництва зазвичай було кращої якості, 
аніж вироби кустарів, шкіряний кустарний 
промисел у досліджуваний період процвітав, 
оскільки вироби кустарів були доступнішими 
для більшості населення.

У майстрів, зайнятих шкірообробним про-
мислом, сформувалася своя система тради-
цій, пов’язаних з ярмаркуванням. Так, зби-
раючись на торг, шевці казали: «Дай Бог 
продать». Щоб чоботи краще продавалися, 
на перші зароблені гроші плювали або торка-
лися ними товару [11, с. 30]. Особливої уваги 
заслуговує спритність торговців-євреїв, які 
під час продажу товару на ярмарку швидко 
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надівали на покупця шапку, а потім кожух, 
примовляючи, що йому ці речі дуже личать 
[25, с. 112]. 

Під час купівлі шкір виконували низку 
обрядодій: промовляли молитву на успіш-
не здійснення торгу, виконували рукобит-
тя, коли досягали домовленості щодо ціни 
на товар, виставляли могорич на знак скрі-
плення угоди. При купівлі чобіт покупець і 
продавець обмінювалися рукостисканням та 
розпивали могорич під час покупки або по 
закінченні ярмарку. Вироби з овчини (ко-
жух і шапка) використовували при виконан-
ні обрядів, пов’язаних з купівлею-продажем: 
під час передачі худоби покупцю продавець 
тримав себе за полу кожуха, «щоб залишити 
частину щастя собі»; через полу кожуха про-
давець передавав новому власнику повід від 
вуздечки чи налигача коня, корови або вола 
[24, с. 120]. Шапку звинуваченого в обмані 
торговця знімали з власника і кидали в на-
товп, голосно сміючись [24, с. 122]. 

На завершення, коротко сформулюємо 
основні висновки проведеного нами дослі-
дження:

- торгівля виробами зі шкіри та хутра ста-
новила важливий сегмент ярмаркової торгівлі, 

оскільки забезпечувала потреби населення в 
одязі та взутті;

- шкіряний товар на сільських, містечко-
вих і міських ярмарках продавався переважно 
самими кустарями; головними покупцями на 
містечкових базарах та дрібних ярмарках були 
сільські й міські жителі;

- основними учасниками великих ярмарків 
були власники крупних шкіряних підприємств та 
скупники; торгівля тут мала гуртовий характер;

- базарно-ярмаркова торгівля була важ-
ливим чинником розвитку шкіряних ремесел, 
оскільки під час торгів не лише збувалася про-
дукція кустарів та закуповувалася сировина 
для промислу, але й встановлювалися локальні 
й міжрегіональні контакти;

- під час ярмаркової торгівлі виконували 
цілий комплекс обрядодій, пов’язаних з купів-
лею-продажем шкіряного товару.

Варто зазначити, що ця стаття не є вичерп-
ним дослідженням, а матеріали, викладені в 
ній, можуть бути розширені та використані 
для подальшого наукового вивчення проблеми 
ярмарково-базарної торгівлі виробами шкіря-
ного кустарного промислу на території Серед-
ньої Наддніпрянщини від початку до першої 
половини ХХ ст. 
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Summary

Fair trade is considered to be a phenomenon of a great importance for the development of the workmanship 
in the middle Over Dnipro Lands in the late XIXth – early XXth centuries. A considerable segment of 
the fair production belongs to the articles of leather handicraft industry. First of all, towns fairs have been the 
places to buy and sell the leather goods, made by small craft workers.  Common rural and town inhabitants 
have been the buyers. They purchase leather high boots, shoes (for men, women, children), sheepskin 
coats, lambskin hats, harness. Both ready-made production and raw material are sold at the fairs. These are 
the goods for leather processing and raw skins, subsidiary materials (lime, oak bark); for shoemaking and 
harness-making crafts – the finished skins of various sorts, the raw hide leather (which is untanned). The 
goods turnover has been a small one at such fairs. Insignificant fairs are held, as a rule, at the weekends and 
holidays. They are aimed to satisfy the local inhabitants demands. 

Large wholesale fairs are organized in the investigated region in the definite terms. For example, Illinskyi 
fair in Poltava is held from July, 1 till July, 31, the Shrovetide fair in Romny is carried out from February, 
10 till march, 10. The representatives from all corners of the Russian Empire have been there. The goods 
turnover includes the millions of Karbovantsi, as the wares have been purchased in uncommonly large lots. 
In particular, Illinskyi fair has been on the third place (after Nyzhehorodskyi and Irbitskyi fairs) in the 
Russian Empire according to the trade turnover scopes. Large handicraft plants and leather factories have 
sold the production there. Wealthy merchants and manufacturers are considered as the buyers.

It should be mentioned that the fairs in the middle Over Dnipro Lands have a mixed choice of articles. 
However, some fairs, middle in the scope, (for example, in Kremenchuk and Kostiantynohrad of Poltava 
province) have specialized in the sale of raw not worked out skins.

Particular attention is paid to some fair traditions connected with purchase and sale of leather and sheepskin 
goods, such as prayer saying on the successful bargaining, handshake at the good price establishment, 
wetting a bargain as the sign of agreement fastening, etc.

The conducted research enables to consider the fair trade as an important factor of the leather handicraft 
industry development of the Ukrainians of the middle Over Dnipro Lands in the late XIXth – early 
XXth centuries, because at the fairs the craftsmen can not only sell their products and buy row materials, 
but they also establish local and interregional contacts, assisting the increasing of demands on the production 
and its area extension.

Keywords: fair, leather handicraft industry, shoemaking craft, sale, choice.
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