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Кушнірство на Покутті: історичні 
аспекти становлення  та шляхи 

відродження промислу

Анотація. Обробка овчини та виготовлення виробів з неї займали про-
відне місце серед народних промислів Покуття. Рівень і масштаби 
виробництва обумовлювалися соціальними та економічними відно-
синами на всіх етапах історичного розвитку. Висвітлення історичних 
аспектів становлення кушнірського промислу на Покутті дало змогу 
розкрити фактори, які сприяли розвитку й занепаду кушнірства, ви-
явити осередки виробництва, а також розглянути шляхи відродження 
промислу як явища матеріальної культури. 

Ключові слова: кушнірство Покуття, промисли, ремесла, шляхи від-
новлення.

Аналіз літератури. Кушнірські вироби в українському мис-
тецтвознавстві здебільшого розглядаються у контексті за-

гальних досліджень народного вбрання. Зокрема, певні спроби 
аналізу конструкцій кушнірських виробів Покуття і Західного 
Поділля проводить у своїх працях Г. Горинь «Шкіряні промисли 
західних областей України» (1986), Т. Ніколаєва «Український 
народний костюм. Надія на ренесанс» (2005), особливості фор-
мотворення хутряних головних уборів описує Г. Стельмащук у 
монографії «Традиційні головні убори українців» (1993).

Мета публікації – розкрити основні етапи формування, ви-
явити осередки кушнірства на Покутті, розкрити шляхи збе-
реження та відновлення традиційних промислів.

Виклад основного матеріалу. Покуття – це рівнинна тери-
торія між Карпатами та Дністром у південно-східній частині 

УДК 745.53(477.86-ІІ+477.43/47)

Наталія Кіщук викладач відділу ДХВШ
Кафедри дизайну
Косівського інституту прикладного і 
декоративного мистецтва

ISSN 2524-0943. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 36



109

Івано-Франківської області в межах сучасних Городенківського, 
Коломийського, Снятинського, Тисменецького, Тлумацького і 
частини Косівського районів.

Процес дослідження шкіряного промислу з найдавніших 
часів ускладнює відсутність речових матеріалів, оскільки 
вироби зі шкіри можуть зберігатись тривалий час тільки в 
спеціальних умовах. Кліматичні умови (вологість, зміна тем-
ператури повітря) сприяють появі ферментів, які зумовлюють 
їх руйнування. Вичинка шкір відбувалася різними способами 
та з часом диференціювалася в окремі ремесла: чинбарство, 
лимарство, шевство, кушнірство.

Кушнірство – промисел, який спеціалізується на вичинці 
овечих шкір (овчини й смушку), пошитті кептарів, кожухів і 
головних уборів. Це ремесло сягає своїм корінням ще в епоху 
Київської Русі. 

Уже в XV ст. спостерігається тенденція до пожвавлення шкі-
ряного виробництва. Кушнірство існувало і в місті, і на селі. 
Покутські кушнірі виготовляли вироби для своєї родини, а 
згодом намагалися розширювати ареали збуту своїх виробів 
і почали виробляти продукцію на ринок. На Покутті об’єд-
нання майстрів, пов’язаних з кушнірським промислом, були 
досить численними. У XV ст. основним виробничим об’єднан-
ням ремісників був цех. Поява цехів пов’язана з поширенням 
Магдебурзького права, яке послаблювало залежність міських 
мешканців від феодалів і сприяло розвитку ремесел, торгівлі. 
У цехи входили люди різних національностей, зокрема поляки, 
німці, євреї та українці. Такий симбіоз культур сприяв обмінові 
інформації та збагаченню культури українців [1, с. 12]. Ремісни-
ків, які працювали поза цехом називали «партачами» [2, с. 15].

 Свідченням про побутування ремесел пов’язаних з виго-
товленням виробів з овчини, є реєстрові карти ремісників з 
м. Тисмениця [3, с. 55]. Аналогічна диференціація шкіряного 
ремесла спостерігається і в тогочасній Європі. На це вказують 
зображення сцен із життя ремісників з Кодексу Бальтазара 
Бекхема (1505), зокрема копія ілюстрації «Кушнір», що збе-
рігається в експозиції Музею Історії міста Тисмениця ім. С. 
Гаврилюка.

Важливу роль у розвитку ремесла відіграє й торгівля, яка 
формувала попит і диктує ареал поширення шкіряних виробів. 
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Одним з важливих осередків торгівлі на Покутті була Коломия, 
яка 1424 р. отримала «право складу» [4, с. 9], що передбачало 
зберігання упродовж визначеного терміну товарів і залучення 
нових купців. У другій половині XV ст. торгівля набуває поши-
рення в Снятині, де проводять великі ярмарки. Тут найбільше 
представлені бондарство, шевство й кушнірство [5, с. 517]. У 
ХVI ст. основними центрами вичинки шкіри та виготовлення 
виробів зі шкіри на Покутті залишаються Коломия, Тисмени-
ця й Снятин. Як свідчать джерела, у цей час у Коломиї було 8 
цехів і налічувалося 200 ремісників, у тому числі 11 кушнірів 
[6, с. 168]. Ремеслу навчались у місцевих майстрів-ремісників 
або в цехах Кам’янця-Подільського чи Львова. Про прибуття 
учнів на навчання із Снятина, Завалля та інших міст свідчать 
записи в цеховій книзі кам’янецьких кушнірів [7, с. 543]. У Музеї 
історії міста Тисмениця ім. С. Гаврилюка зберігаються відомо-
сті про прибуття в місто 1590 р. кількох вірменських сімей з 
Кам’янця-Подільського, які виробляли кардибан, сап’ян і замшу. 
Вже через два роки вірмени спільно з місцевими майстрами 
створили організацію кушнірів і білошкірників, а 1637 р. у 
маґістратний реєстр внесено статут кушнірського цеху, копія 
якого зберігається в Музеї історії міста Тисмениці (рис. 1).

Розвитку ремесел сприяли привілеї, надані князями По-
тоцькими, що передбачало звільнення від податків на 20 років 
місцевого населення та переселенців, які займаються торгів-
лею і ремеслом. Унаслідок цього наприкінці XVII ст. з низки 
міст України, Молдови, Волощини приїхало багато купців і 
ремісників вірменської та єврейської національностей [8, с. 54]. 

Упродовж XVII ст. у Тисмениці збільшується кількість куш-
нірів, що зумовлює їх поділ за майновим станом на бідняків 
і заможних. Перші, не маючи достатнього обладнання, були 
комірниками [9, с. 229]. Вони виготовляли дешеві шкіри – юхту 
й сирицю, що мала попит серед бідних міщан. Заможні куш-
ніри виготовляли шкіри високої якості для знаті. У цей час 
тисменицький кушнірський цех стає одним з найпотужніших 
осередком з виготовлення виробів з хутра на території Польщі, 
Угорщини та Австрії. 

Наприкінці XVII – на початку XVIII ст. значними торговими 
і ремісничими центрами на Покутті стають Станіслав і Тисме-
ниця. Тут створювалися цехи, зокрема й кушнірський [8, с. 54]. 
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Відомими були й вироби покутських чинбарів і хутровиків з 
Городенки, де налічувалося 30 кушнірів [10, с. 174].

Позитивним чинником, що регулював збут і пожвавлював 
цехове виробництво, був привілей утворення та проведення 
ярмарок у містах. У XVIII ст. широковідомими по всіх україн-
ських і молдавських землях були снятинські ярмарки, які від-
бувалися кілька разів на рік. Найбільш ходовим товаром були 
шкіряні вироби, сап’ян і кардибан [11, с. 87]. Немаловажливу 
роль у поширенні шкіряних промислів відіграли й вірмени, 
які вели жваву посередницьку торгівлю з іншими країнами: 
привозили килими, сап’янову шкіру, сукно. На снятинських 
ярмарках торгували кіньми, сіллю і виробами кустарів [5, с. 
518]. Про це свідчать угоди, що укладали про постачання това-
рів на ярмарку. З актів військового суду міста Львова від 1650 
р. випливає інформація про складання контрактів, які вказу-
ють на характер відносин, якість і кількість шкіряної сирови-
ни. Масштаби товарообігу зафіксовані в угодах про закупівлю 
львів’янином Стадницьким 700 волових і телячих шкір (1649 р.), 
та про продаж купцем Поповичем із Сучави (1854 р.) 150 сап’янів 
[11, с. 86]. Високоякісні сап’яни виготовляли в «табахарнях» 
або «домами над Прутом» Снятина, якими володіли вірмени. 
Снятинський сап’ян був переважно жовтого й червоного ко-
льорів. Ремісники-сап’янники підтримували між собою тісні 
виробничі стосунки. Так, у 70-х роках XVII ст. станiславівські 
й лисецькі сап’янники організували спільний цех, який пе-
ренесли до Лисця, де він і продовжував існувати до середини 
XIX ст. [12, с. 860]. Згодом у цьому містечку набуло розвитку й 
кушнірство, що зумовило появу окремого цеху [13, с. 119].

Упродовж ХІХ – ХХ ст. кушнірство на Покутті сягає най-
більшого розвитку та функціонує у двох напрямах: у містах 
набуває промислового характеру, а в селах існувати як кустарне 
ремесло. Майстрів, які займалися шкіряними ремеслами на 
Покутті, можна поділити на три категорії:

- ремісники, які сезонно виготовляли вироби зі шкіри на 
замовлення і одночасно займалися рільництвом;

- ремісники, які винятково працювали в шкіряній галузі, 
були членами цеху або іншої форми об’єднань;

- ремісники, які не мали сталого місця роботи, тому для 
отримання замовлень мандрували в інші населені пункти, де 
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й виготовляли вироби зі шкіри.
Поодинокі кустарі не мали спроможності купити сировину 

й змушені були працювати на бартерній основі з єврейськими 
купцями. Для покращення умов праці та об’єднання капіталу в 
Тисмениці відновлено товариство кушнірів і білошкірників, де 
працювали близько 300 майстрів, а річні прибутки цього про-
мислу складають близько 1 000 000 золотих [14]. У Тисмениці 
виробляли, як і раніше, різних ґатунків шкіри й хутра. Особливо 
багато шили кожухів і кожушків для потреб австрійської армії 
та дирекції залізниці. Так, у 1880-х роках товариство отримує 
замовлення від дирекції залізниці м. Станіслава, а згодом для 
усієї так званої «південної залізниці», що проходила від Відня 
до Трієста. Після якісно виконаного замовлення тисменицьке 
«Товариство кушнірів і білошкірників» отримало допомогу від 
Торговельно-Промислової Палати у Відні та Крайового відділу 
у Львові [15, с. 28]. 

Завдяки цьому 1891 року в Тисмениці заснована хутряна 
фабрика, що була першою на території України. Об’єднання ре-
місників було зумовлене протистоянням конкуренції інших міст 
і дозволило монополізувати кушнірський промисел. Оскільки 
з тисменицького кушнірства жили не тільки місцеві купці, 
але й із сусідніх околиць (Бучача, Золотого Потока, Рогатина, 
Богородчан, Надвірної), то вони вели активну агітацію проти 
об’єднань. На розвиток самого промислу вказують і статистичні 
дані: «…для вичинки шкір у Тисмениці в рік використовували 
60.000 кг солі та «ґрису» житнього близько 12.000 центнерів. 
Вироби даного промислу використовувались не тільки для 
виготовлення кожухів але й раз в рік 100 000 шкурок для збуту 
на ярмарках в Уневі та Улашківцях» [16]. Про значне поширення 
шкіряних промислів на Покутті засвідчує й копія стеногра-
фічного звіту Галицького сейму, де вказано про існування 150 
гарбарень – невеликих напівкустарних дубильних підприємств. 
Документ датований 1866 роком і зберігається в Музеї історії 
міста Тисмениці ім. С. Гаврилюка (Іл. 4).

Відомо про існування гарбарні в Снятині, де обробляли 
тільки місцеву сировину. Виготовляли тут підошви для взуття, 
ремені для млинів, шкіру для поясів, юхт для чобіт, овчину для 
кожухів і кептарів [17, с. 43]. Гарбарське ремесло існувало і в 
селах. У с. Завалля Снятинського району кушніри самостійно 
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вичиняли шкіру й шили кожухи [18, с. 168]. 
У другій половині ХІХ ст. відбувалося зростання міст. Зроста-

ла кількість і якість обробки шкір і хутра в Тисмениці. Кращі 
вироби тисменицьких кушнірів експортувалися за кордон і 
експонувалися на виставках у Лондоні, Дрездені, Берліні, Бу-
дапешті та інших великих містах Європи [9, с. 230].

Подальший розвиток промислового й кустарного виробни-
цтва вимагав кваліфікованих кадрів. З метою відродження і 
вдосконалення «домашніх промислів» від середини 1870-х років 
на Галичині була запроваджена урядова програма поширення 
фахової освіти. Збільшення художньо-промислових шкіл поча-
лося під впливом виставки Крайового домашнього промислу 
1877 р. у Львові. Від 1878-го по 1886 роки Крайовий сейм і 
Відділ крайовий у справах промислу спрямовує діяльність на 
збереження та відродження домашнього промислу [19, с. 52]. Із 
розвитком промислів відкривалися школи, де навчали різних 
видів ремесел. Таку двокласну ремісничу школу було відкрито 
в Станіславові 1883 р. [8, с. 59], де навчались учні ковальства, 
кравецтва, столярства, кушнірства та шевства [20, с. 71].

Важливу роль для популяризації народного мистецтва ві-
діграли й численні промислові, сільськогосподарські та етно-
графічні виставки, які відбувалися в Галичині. На Етнографіч-
ній виставці Покуття, що відбувалась в Коломиї 1880 р., група 
кушнірства представлена численними виробами, особливо 
вирізнявся оздоблений кожух Василя Бардуляка з Княжого [7, 
с. 549]. Тут також експонували комплекти народного вбрання, 
кушнірські вироби, кінську збрую з Коломийського, Городен-
ківського, Снятинського, Заліщицького та Борщівського повітів. 
Значний інтерес становили зразки народного одягу з Миши-
на, Чортівця, Снятина [21, с. 129]. На виставках експонували 
не тільки вироби, а й різних ґатунків шкіри. Юхт чорного або 
червоного кольору купували поляки, німці, чехи й австрійці. 
Покутські грабарні славилися вичинкою шкір. Так, на виставці 
в Стрию 1909 р. шкіри майстра з Тисмениці Д. Похила були 
відзначені срібною медаллю [22]. 

Перед початком Першої світової війни на фабриках, пов’я-
заних з шкіряними промислами, у Тисмениці працювало 510 
робітників та 280 ремісників різних спеціальностей, які пра-
цювали у власних кустарних майстернях [9, с. 230]. У цей час 
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у місті функціонували дві фабрики: хутрова та кушнірська, 
поряд існували й кустарні підприємства. Хутрова фабрика була 
акціонерним товариством, а кушнірська належала власникові 
І. Крайнісу. Річний обсяг виробництва становив 150 тон або 
250 тисяч овечих шкір [9, с. 231]. 1926 року об’єднання двох 
виробництв утворило шубно-хутрову фабрику «Тисмениця», 
яка працює і сьогодні [8, с. 63]. Згідно з реєстром 1926 р. тисме-
ницька фабрика виготовляла щороку 30 тисяч кожухів.

Інформацію про шкіряні промисли містять рекламні ого-
лошення про надання послуг. Звідси дізнаємось, що в Тисме-
ниці вичинкою шкір (хромовим і рослинним дубленням) і 
виготовленням кожухів «закопанських» займалися Михайло 
Турянський, Емануель Малиновський, Михайло Павлишин і 
Адольф Кволик [23, с. 71-78].

Наприкінці XIX – початку XX ст. у Галичині, зокрема й на 
досліджуваній території, почався період еміграційного руху до 
Америки. Українські кушніри відкривають там свої майстерні 
(варстати). Свідченням цього є «Запрошення на Фамільний 
банкет-забаву», організований українським товариством краян 
міста Тисмениці в Америці 1927 р. (Іл 5). Захід був спрямова-
ний на збір коштів для будівництва Народного дому в Тисме-
ниці. У запрошенні вміщено імена кушнірів Тисмениці, які 
заснували власні майстерні в Нью-Йорку: Волосянка Василь, 
Королюк Олекса, Підлуський Дмитро, Турянський Михайло та 
Секрета Онуфрій, а також кушнірські підприємства «Woloschuk 
and Son», «Kotzky, Lee and Subtelny». Тут також містяться описи 
тогочасної Тисмениці, де вказано, що в кушнірстві задіяно 20 
відсотків населення.

Для пожвавлення промислу в 20-30-х роках XX ст. органі-
зовували курси кушнірів і товариства із закупівлі сировини 
та реалізації готової продукції в містах і містечках [24]. Роз-
виток кушнірського промислу зумовив потребу в збільшенні 
кількості вправних ремісників. Перш ніж почати працювати в 
певному виді об’єднань ремісників у Тисмениці, необхідно було 
отримати певну кваліфікацію та пройти курс навчання, який 
тривав чотири роки. На базі фабрики платно навчали техноло-
гічних особливостей вичинки шкір і послідовності операцій 
виготовлення кожухів і теоретично, і практично. Після закін-
чення учні отримували документ про кваліфікацію в певній 
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галузі. «З білошкірництва слухачі вивчали технології вичинки, 
мочення, білування, квашення, сушення, фарбування шкір та 
використання для цих операцій відповідних матеріалів. Занят-
тя провадив Мечислав Бахуш. На курсі кушнірства вивчали 
технологію розкрою шкір, шиття на машинках, дизайну...» [25, 
с. 335]. Збереглися диплом челядника Євгена Білевича (Іл. 2) 
та свідоцтва про закінчення науки й опанування кушнірського 
ремесла Григорія Лишеги, ремісничі реєстрові карти кушнірів, 
датовані 1912-м і 1925-м роками. (Іл. 5, 6).

Тисменицькі кушніри досягли значних технологічних ефек-
тів у вичинці шкір і хутра. Тут вичиняли високоякісну овчину 
різного кольору, а також баранячі нутрієти (коричневі смуш-
ки), біберолі та селескіни (фарбована в чорний колір щипана 
кроляча шкіра), шкіри лиса, тхора, куниць, вовків, бобрів тощо.

Проте найбільшої художньої виразності кушнірських виро-
бів досягали кушніри, які працювали кустарними методами. 
Відрізнялась організація праці в кушнірів, які не належали до 
цехів. Працювали сім’ями, де всі члени відповідали за певний 
технологічні процеси. Зазвичай чоловік займався вичинкою 
шкіри й пошиттям кожухів, а жінка й діти відповідали за декору-
вання. Вони були творцями традиційних покутських варіантів 
кушнірських виробів. Своєрідність покутських кушнірських 
виробів виражалася в конструкції, способах оздоблення, орна-
ментиці та колориті. 

Сьогодні, на жаль, залишилися поодинокі народні майс-
три, які вміють виправляти овчину, виготовляти вироби та 
декорувати їх. Часто сучасні вироби втрачають свою художню 
вартість через надмірне декорування, яскравість колориту, що 
є наслідком використання штучних матеріалів. Тому збережен-
ня народних промислів є важливим завданням для сучасних 
поколінь, оскільки вони є неодмінною складовою культурної 
спадщини українців. 

Відродження кушнірського промислу може включати такі 
етапи:

– тісна співпраця та всебічна підтримка народних майстрів, 
які ще володіють секретами вичинки овчини й виготовлення 
кушнірських виробів; 

– організація виставок, майстер-класів як важливих чинників 
популяризації народного мистецтва;
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– впровадження в навчальні програми художніх закладів 
розділів, які б передбачали вивчення традиційних способів 
виготовлення і оздоблення кушнірських виробів. Це дасть 
можливість професійної реконструкції виробів з овчини;

– впровадження реґіональних програм для підтримки вівчар-
ства, що дозволить отримати місцеву якісну сировину.

Відновлення кушнірського промислу дозволить, з одного 
боку, внести в наш побут натуральні, екологічно чисті виро-
би, а з іншого – забезпечить збереження народних традицій і 
впровадження їх елементів у сучасну культуру.

Усі історичні зміни залишали свій відбиток на становлен-
ні народних ремесел і промислів. Визначними покутськими 
осередками кушнірства були: Тисмениця, Снятин, Станіслав, 
Коломия. На Покутті шкіряне виробництво утворилося на основі 
давньоруських традицій, проте тут сформовано власні специ-
фічні риси, що виражалися в способах обробки, асортименті 
шкір, конструкції та декоруванні виробів з овчини. 

У способах вичинки шкіри, у використанні інструментів і 
приладдя простежуються аналогії не тільки по України, а й в 
Європі. Аналіз формування кушнірського промислу засвідчує 
тісні зв’язки українських, єврейських і вірменських майстрів, 
які оселилися на Покутті. Міжетнічні зв’язки дозволили міс-
цевим майстрам розширити діапазон у обробці шкір і хутра, 
запозичивши вичинку сап’яну, смушку та способи фарбування 
хутра. 

Отже, аналіз кушнірства в історичному аспекті дозволив 
простежити, що на Покутті його формування відбувалося по-
етапно: від кустарного ремесла, через цехові об’єднання, до 
промислового виробництва на фабриках. Від середини ХХ ст. 
промислова продукція починає витісняти народні ремесла, 
пов’язані з виробництвом виробів зі шкіри, змінюється асор-
тимент виробів. На Покутті художні вироби зі шкіри як вид 
мистецтва продовжують існувати завдяки творчості сучасних 
художників, у яких переплелися місцеві культурні традиції 
та нові форми вираження.
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ANNOTAT ION
Nataliia Kishchuk. Pokuttia region Leather Craft: historical aspects of 
formation and ways of craft revival. Background. Despite a large number 
of in-depth studieson the development of folk crafts and handicrafts in 
Ukraine, little attention has been paid to sheepskin making in Poluttia thus 
far. However, V. Hnatiuk Sheepskin Making in Halychyna, H. Horyn Leather 
Handicrafts of Western Regions of Ukraine, B. Boichuk Decorative Folk Art 
of Pokuttia of the 19th-20th Centuries, O. Sapeliak Leather Processing and 
Leather Articlesand othersaddressed the issue oftheresearch topicto some 
extent. There are no publications, which comprehensively reveal the main 
stages of development, causes of decline and the ways to revive sheepskin 
making in Pokuttia. 
Objectives. The objectives of this study are to identify the factors that 
contributed to the development of sheepskin making and caused its 
decline, to identify centres of sheepskin making andshow ways to preserve 
and restore traditional handicrafts in Pokuttia.
Methods. The research methodology uses methods of analysis and 
synthesis, as well as historical approach, which help specify the prerequisites 
for the formation, development and decline, and also the ways to revive 
sheepskin making in chronological sequence.
Results. The results of the study confirm the opinion that sheepskin making 
occupied an important place among the crafts of Pokuttia and constitutes 
an integral part of the folk art of Ukraine. The author has identified several 
factors that contributed to the development of sheepskin making in Pokuttia. 
The first thing that necessitated their appearance was utilitarian function 
(elements of protecting the human body from atmospheric influences). 
The need for high quality, practical leather goods has never disappeared, 
so people were engaged in sheepskin making both in villages and in towns. 
The production of sheepskin articleswas performed in two ways: as a 
home craft and handicrafts. Towns became the major centres of sheepskin 
making in Pokuttia. Tysmenytsia, Sniatyn and Stanislav were the leading 
ones. A workshop was the main association. The increase in manufacturing 
of sheepskin products in Pokuttia was facilitated by granting various kinds 
of privileges to the towns. Tax exemption privileges for the local population 
and immigrants who were engaged in trade and craft, in particular. As a 
result, at the end of the 17thcentury merchants and artisans of Armenian 
and Jewish nationalities settled in Pokuttia. Interethnic relations contributed 
to the emergence of workshops and unions. The Association of Sheepskin 
and White Leather Makers in the town of Tysmenytsia was the most 
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famous union of Armenians and Ukrainians. This made it possible for local 
artisans to expand technical and technological intricacy of leather and fur 
processing, borrowingonly Sa�ano leather and lambskin currying and fur 
dyeing methods. The artisans of Pokuttia used leather-currying techniques, 
tools and gears similar to those used all over Ukraine and Europe. A positive 
factor that regulated sales and revived shop production was the privilege of 
education and arranging fairs in towns. Sniatyn fairs were the most famous 
ones in Pokuttia in the 18th century. The most common products there 
were leather goods and Sa�ano leather. Leather crafts were a determining 
factor for the development of such towns as Sniatyn and Tysmenytsia. It 
is evident, that it was in Tysmenytsia where the sheepskin makers created 
prerequisites and strong traditions of processing raw materials, which 
became the basis for the development of modern fur industry.
The late 19th and early 20thcentury was the heyday of sheepskin making in 
Pokuttia. The development of sheepskin making necessitated an increase 
in the number of skilled artisans. Before starting to work in an artisans’ 
association of a certain type in Tysmenytsia, it was necessary to complete 
a training course and obtain a certificate of qualification in a particular field. 
Factory-based white leather courses taught technologies of hides currying, 
soakage, whitening, acidifying, drying anddyeing, and using appropriate 
materials for those operations. They mastered the technology of leather 
cutting out, stitching and design.Numerous exhibitions, which were held 
in Halychyna at that time, played an important role for popularization 
of folk art. Sheepskin products from Pokuttia, which were set to show, 
demonstrate a high professional level of the craftsmen and indicate that 
the sheepskin artisans made articles not only for their own requirements, 
but also for sale.
The town of Tysmenytsia remains an outstanding centre, where the 
sheepskin makers have achieved significant technological e�ects in the 
currying of sheepskin of di�erent colours, as well asrabbit,fox, ferret, marten, 
wolf and beaver skins.The sheepskin makers, who worked using crude 
methods, reached the greatest artistic expressiveness of furs. They were 
the ones who created the traditional Pokuttia versions of fur products. The 
peculiarity of Pokuttia sheepskin products was rendered through design, 
methods of finishing, ornamentation and colour.Today, unfortunately, 
there are only a few folk craftsmen who know how to process sheepskin, 
make products and decorate them. Modern products frequently lose their 
artistic value due to excessive decoration, the brightness of colour, which 
is a consequence of the use of artificial materials. Therefore, preservation 
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of folk crafts is an important task for modern generations, since they are 
an integral part of the Ukrainian cultural legacy. The revival of sheepskin 
making may include the following stages:

- Close cooperation and comprehensive support of the craftsmen, who 
still possess the secrets of sheepskin processing and manufacturing of 
sheepskin products.

- Organization of exhibitions and master classes as important factors in 
popularization of folk art.

- Introduction of sections into the curricula of art institutions, provided for 
the study of traditional methods of making and finishing sheepskin products. 
This willmake it possible toreconstruct sheepskin products professionally.

- Introduction of regional programs to support sheep farming, which will 
allow obtaining local high-quality raw materials.
Conclusions. Historical analysis of sheepskin making made it possible to 
trace its step-by-step development in Pokuttia: from handicraft, through 
shop associations, to commercial-scale production. From the mid-
twentieth century, industrial products begin to oust folk craftsfrom the 
market. Artistic leather works as a kind of art continue to exist in Pokuttia, 
thanks to creative work of modern artists that combine both local cultural 
traditions and new forms of expression. Restoration of sheepskin making 
will, on the one hand, bring natural, ecologically friendly products into our 
life, and on the other hand, will ensure preservation of folk traditions and 
introduction of their elements into modern culture.

Key words: furs, crafts, crafts, ways of restoration, Pokuttya.
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Наталия Кищук. Кушнирство на Покутье: исторические аспекты 
становления и пути возрождения промысла. Обработка овчины и 
изготовление изделий из нее занимали ведущее место среди народ-
ных промыслов Покутья, истоки которого уходят в древнейшии вре-
мена. Уровень и масштабы производства обусловлены социальными 
и экономическими отношениями на всех этапах исторического раз-
вития. Освещение исторических аспектов становления скорняжного 
промысла на Покутье позволило раскрыть факторы, которые способ-
ствовали развитию и упадка скорняжит, выявить очаги производства, 
а также помогли рассмотреть пути возрождения промысла как явле-
ния материальной культуры.
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