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Laievskyi A.S. The manifests and the orders of Starodub 
colonels of the second half of the XVII th – the beginning of the 
XVIII th century in the archive collection of Chernihiv museum 
of history

In the article the manifests and the orders of Starodub colonels 
H. Karpovych (Korovka-Volskyi), S. Samoilovych, M. Myklashevskyi, 
L. Zhoravko from the archive collection of Chernihiv museum of 
history are studied. The attention is paid on their content, origin 
and value for the historical studies.
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ЦЕХОВЕ РЕМЕСЛО НА ТЕРИТОРІЇ 
ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ДРУГОЇ 
ПОЛОВИНИ ХVІІ – ПОЧАТКУ ХVІІІ СТ.: 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

У статті окреслено стан наукової розробки історії 
ремісничих цехів на території Північного Лівобережжя у 
другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

Ключові слова: Північне Лівобережжя, ремесло, цех.

Історія цехового виробництва на території 
Північного Лівобережжя у ХVІІ-ХVІІІ ст. 
цікавила дослідників з кінця ХІХ ст. Вивчаючи 
промисловість Гетьманщини, історики звертались 
до проблем законодавчого підґрунтя запровадження 
та функціонування цехів, аналізували характер 
взаємовідносин між корпораціями та органами 
влади, напрями економічної діяльності, намагались 
визначити місце ремісничих об’єднань у соціальній 
та господарській системі. 

Історіографію цехового ремесла на території 
Північного Лівобережжя можна умовно можна 
розподілити на кілька періодів. Перший період 
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) характеризувався 
накопиченням фактичного матеріалу про цеховий 
устрій на території Північного Лівобережжя. Одним з 
перших на сторінках свого серіалу «Описание Старой 
Малороссии» О. Лазаревський навів відомості про 
діяльність окремих ремісничих цехів у містах і містечках 
Північного Лівобережжя. Зокрема, дослідник зазначив, 
що характерною особливістю регіону було поширення 
багатопрофільних цехів, які об’єднували ремісників 
різних професій, та поєднання ремісничої діяльності 
із заняттям сільським господарством. О. Лазаревський 
наголосив на необхідності запровадження до 
наукового обігу документальних матеріалів з історії 
міст Лівобережної України та підкреслив важливість 
дослідження походження, функцій та регіональної 
специфіки цехових корпорацій [1]. 

У контексті вивчення шевського ремесла у 
Коропі І. Шостак торкнувся питання цехової 
організації ремесла, простежив його подальшу 
еволюцію [2]. П. Єфименко опублікував розвідку, 
присвячену цехам і братствам жебраків на 
території Гетьманщини [3]. Вплив магдебурзького 
права на формування цехового ладу на території 
України проаналізували М. Владимирський-
Буданов та Д. Багалій [4]. Важливі відомості про 
міське цехове ремесло, його історію та еволюцію 
містять праці О. Єфименко, яка з’ясувала 
особливості ремісничого виробництва на території 
Лівобережної України, розглянула цехову 
атрибутику, традиції та звичаї ремісників [5]. У 
1896 р. на сторінках часопису «Черниговские 
губернские ведомости» було надруковано 
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ґрунтовну статтю О. Ковалевського, присвячену 
чернігівським цехам ХVІІІ ст. Скориставшись 
працею О. Шафонського, він узагальнив відомості 
про ремісничі корпорації Чернігова, визначив їх 
особливості та описав атрибутику [6]. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у зв’язку 
з остаточною ліквідацією цехів чернігівський 
губернатор Є. Андрієвський ініціював збирання 
пам’яток цехового устрою, більшість з яких 
потрапила до музею Чернігівської губернської вченої 
архівної комісії. У неофіційній частині часопису 
«Черниговские губернские ведомости» регулярно 
вміщувалась інформація, пов’язана з надходженням 
до архівної комісії цехових реліквій. У цих публікаціях 
йшлося про походження пам’яток, наводився їх 
детальний опис. П. Добровольський, спираючись у 
своїх дослідженнях на речові джерела та цехові книги 
із зібрання комісії, звернув увагу на актуальність 
дослідження цехового устрою та атрибутики [7]. 
Збірники «Тридцатилетие деятельности Черниговского 
городского общественного управления. 1870-1901 гг.» 
та «Очерк истории г. Чернигова», які побачили світ на 
початку ХХ ст., містили інформацію про чернігівські 
цехи, їхні права та обов’язки, зокрема, заходи щодо 
протипожежної безпеки [8]. 

Протягом другого періоду (20-і рр. ХХ ст.) 
історія ремісничих корпорацій на території 
Лівобережної України стала об’єктом спеціальних 
студій. М. Слабченко розглянув цехове ремесло у 
загальному контексті промислового виробництва 
доби Гетьманщини. Він також торкнувся питання 
про поширення та вплив на цеховий устрій регіону 
російського законодавства кінця ХVІІІ ст. [9]. У 20-
30-х рр. ХХ ст. науковці започаткували виявлення та 
запровадження до наукового обігу неопублікованих 
текстів цехових книг, вивчення законодавчої бази 
ремісничих корпорацій, атрибутики та звичаїв. 
К. Лазаревська вперше здійснила спробу комплексного 
аналізу цехового устрою на території Лівобережної 
України у ХVІІ-ХVІІІ ст., який ґрунтувався на 
матеріалах цехових книг [10]. Водночас проблема 
цехового устрою на території Лівобережної України 
була актуалізована А. Єршовим, який схарактеризував 
розвиток цехового виробництва та розкрив 
складні взаємовідносини між цехами та органами 
місцевої влади [11]. Вагомий внесок у дослідження 
цехового устрою Північного Лівобережжя у ХVІІ-
ХVІІІ ст. належить П. Клименку, який узагальнив 
відомості про розвиток ремесла на цій території у 
загальноєвропейському контексті. Особливу увагу 
він приділив поширенню цехового законодавства 
Російської імперії кінця ХVІІІ ст. на українські 
землі [12]. Ґрунтовну розвідку з історії музичного 
цеху Чернігова оприлюднив О. Гермайзе [13]. 
Є. Спаська з’ясувала історію цехового устрою 
гончарів Чернігівщини [14]. Дослідженням історії 
золотарського цеху Ніжина та специфіки організації 

ювелірного виробництва займався І. Спаський [15]. 
М. Ткаченко зосередив увагу на історії цехів Остра, 
проаналізував чисельність та соціальний стан членів 
цих об’єднань [16].

У 30-40-х рр. ХХ ст. дослідження з історії 
ранньомодерної України були фактично згорнуті, 
а фахівці стали жертвами політичних репресій. 
Відновлення студій у цьому напрямі припадає 
на третій період (друга половина ХХ ст.). На 
підставі Переписних книг 1666 р. В. Романовський 
дослідив галузеву спеціалізацію ремісничих цехів 
Лівобережної України, підкреслив нерівномірній 
характер розвитку ремісничого виробництва на 
території Північного Лівобережжя, виокремивши 
потужні центри цехового ремесла – Ніжин, Стародуб 
та Остер [17]. На розвиток цехового ремесла 
як важливий фактор піднесення українських 
міст у ХVІІ ст. звернула увагу О. Компан, яка 
відзначила суттєві відмінності цехового устрою на 
західноукраїнських землях і території Північного 
Лівобережжя [18]. Оприлюднені у другій половині 
ХХ ст. праці О. Нестеренка, І. Гуржія, М. Ткаченка, 
В. Голобуцького з соціально-економічної історії 
України містили цікаві спостереження щодо причин 
виникнення, розвитку й поступового занепаду 
ремісничих цехів. Дослідники схарактеризували 
найбільші центри цехового ремесла на території 
Північного Лівобережжя та переконливо довели 
визначальну роль магдебурзького права у процесі 
утворення ремісничих корпорацій [19]. К. Пажитнов 
проаналізував вплив російського законодавства 
на становище цехового виробництва в Україні. 
Дослідник зауважив суттєві особливості розвитку 
ремісничих корпорацій на території Північного 
Лівобережжя у ХVІІ-ХVІІІ ст. [20]. М. Петренко 
дослідив історію Ніжинської золотарської корпорації 
та описав цехову атрибутику [21].

Четвертий період охоплює другу половину 
80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст. У цей час помітно 
зросла увага до вітчизняної історії доби середньовіччя і 
раннього нового часу. У контексті вивчення соціально-
економічного розвитку українських міст другої 
половини ХVІІ-ХVІІІ ст. В. Борисенко схарактеризував 
найбільші центри цехового ремесла на території 
Північного Лівобережжя, проаналізував галузеву 
структуру цехового ремесла та причини появи нових 
спеціальностей [22]. Л. Пляшко навела відомості про 
чисельність ремісників на території Лівобережної 
України у ХVІІІ ст. і особливу увагу звернула на 
спеціалізацію цехового виробництва, різноманітність 
і високу якість виробів українських майстрів [23]. У 
дослідженнях В. Кулаковського наведено відомості 
про організацію цехової системи міст Лівобережної 
України, зокрема Ніжина, Стародуба, Чернігова та 
ін. Автор зупинився на чисельності та спеціалізації 
ремісників, з’ясував обставини, які спонукали їх 
об’єднуватись у цехи, висвітлив причини конфліктів 
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всередині цих об’єднань [24]. 
У цей час дослідники висвітлили вплив 

Української національної революції на розвиток 
економіки, ремісничого виробництва та організацію 
цехів на території Лівобережної України. Значний 
фактологічний матеріал про соціальний статус 
ремісників та поширення цехового виробництва на 
території регіону навела Г. Швидько. Дослідниця у 
контексті вивчення історії міського самоврядування 
та соціальної структури лівобережних міст 
схарактеризувала правове та економічне становище 
ремісників, проаналізувала їх взаємовідносини з 
іншими соціальними групами. Г. Швидько також 
визначила роль магдебурзького права в організації 
ремісничих корпорацій і простежила вплив 
законодавства Гетьманщини та Російської імперії на 
подальшу трансформацію об’єднань [25].

Аналізуючи джерельну базу цехового виробництва 
на Україні у ХVІ – першій половині ХVІІ ст., 
Г. Виноградов принагідно торкнувся історії цехового 
ремесла на території Лівобережної України. 
Дослідник, зокрема, наголосив на наявності великих 
хронологічних прогалин у джерельній базі з цієї 
проблеми [26]. П. Пиріг проаналізував особливості 
економічного розвитку Чернігово-Сіверщини у другій 
половині ХVІІ ст., торкнувся питання законодавчого 
оформлення, спеціалізації, прав та обов’язків 
ремісничих цехів [27]. Розвиток цехового ремесла в 
ХVІІІ ст. у контексті соціально-економічного розвитку 
Лівобережної України у складі Російської імперії 
дослідив О. Путро. Він акцентував увагу на поєднанні 
занять ремеслом з торгівлею та сільськогосподарською 
діяльністю як характерному і поширеному явищі на 
терені Північного Лівобережжя [28]. До вивчення 
проблеми ремісничого виробництва та цехового 
устрою у цей час звернулась Т. Балабушевич, яка 
проаналізувала галузеву структуру та регіональний 
характер ремесла на території Лівобережної України 
у ХVІІ ст. [29]. Значну увагу звичаям, традиціям та 
календарній обрядовості цехових ремісників приділив 
В. Балушок, який розкрив внутрішню ієрархічну 
структуру об’єднань та з’ясував роль корпорацій у 
структурі українського ранньомодерного міста [30]. 
Досліджуючи історію Чернігово-Сіверщини першої 
половини ХVІІ ст., П. Кулаковський не обминув 
питання про появу ремісничих цехів на цій території, 
стисло схарактеризував законодавчу базу та офіційну 
політику щодо корпорацій ремісників [31]. До 
проблеми цехового ремесла як невід’ємної частини 
життя ранньомодерного міста у контексті дослідження 
історії Чернігівського магістрату принагідно 
зверталась Г. Доманова. Дослідниця проаналізувала 
правові засади діяльності ремісничих цехів Чернігова 
і з’ясувала характер взаємовідносин між цехами та 
органами місцевого самоврядування [32].

На існування музичних цехів на території 
Північного Лівобережжя у другій половині ХVІІ 

– ХVІІІ ст., їхню атрибутику і специфіку звер-
нули увагу Г. Самойленко та С. Самойленко, 
досліджуючи історію культурного життя Північного 
Лівобережжя другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. [33]. 
Спробу детального аналізу діяльності гончарсь-
ких цехів на території Лівобережної України 
здійснив О. Пошивайло [34]. Цікаві спостережен-
ня щодо тенденцій розвитку ковальської справи 
містить монографія С. Боньковської, яка визначила 
особливості організації виробництва та підкреслила 
важливість наявності сировинної бази для успішного 
функціонування ковальських об’єднань [35]. У 
контексті вивчення зброярства Д. Тоїчкін дослідив 
особливості функціонування та організації ко-
вальських цехів, визначив специфіку зброярської 
справи та шабельництва [36]. Результатом науково-
го пошуку А. Карася стали студії з історії ткацько-
го цеху в Кролевці у ХVІІ-ХІХ ст. Автор докладно 
схарактеризував етапи розвитку найбільш пошире-
ного ремесла регіону, визначив вплив законодав-
ства на функціонування різних форм організації 
ткацького виробництва – від цехової до фабрично-
заводської [37]. Традиції і звичаї членів шевського 
цеху Седнева розкрили Л. Костенко і В. Сапон [38]. 

І. Ситий на підставі вивчення цехових книг 
Північного Лівобережжя із зібрання Чернігівського 
історичного музею імені В.В. Тарновського 
схарактеризував правові умови існування ремісничих 
корпорацій, окреслив коло питань, пов’язаних з 
трансформацією цехів наприкінці ХVІІІ ст. [39]. 
Кілька розвідок присвятив економічним та 
правовим засадам функціонування ремісничих 
корпорацій С. Журман, який звернув увагу на вплив 
«Ремесленного положения» 1785 р. на подальшу 
трансформацію ремісничих об’єднань, зміну 
їхнього юридичного статусу, традиційних прав і 
привілеїв [40]. О. Савченко (Гринь), скориставшись 
матеріалами Опису Новгород-Сіверського 
намісництва 1779-1781 рр., схарактеризувала 
особливості ремісничого виробництва, спеціалізацію 
та цеховий устрій регіону [41].

Студії з історії ремісничих цехів дозволяють 
скласти уявлення про тенденції економічного 
розвитку регіону, специфіку розвитку ремесла, 
підкреслюють самобутній характер цехового 
устрою на території Північного Лівобережжя. 
Це уможливлює поглиблений аналіз історичних 
передумов виникнення, розквіту та занепаду 
ремісничих цехів на території Лівобережної України 
та Чернігово-Сіверщини зокрема. 
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