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Й Д У Х О В Н О ! КУЛЬТУРИ УКРА1НЦ1В 
ДРУГО1 ПОЛОВИНИ Х1Х - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛ1ТЬ 

У статт розкриваеться роль наймитування у економ'чнш д'яльност i соцюкультурному 
бутт украшських селян друпл половини Х1Х - початку ХХ стошть. Проанал'зовано ос-
новш св'тоглядш та звичаево-правов' уявлення, пов'язаш з вщносинами наймання, сощ-
альним i правовим становищем наймита. Встановлено, що звичаево-правовий шститут 
наймитування був важливою системою в господарко-побутовому комплекс' укршнщв 
другоi половини Х1Х - початку ХХ стол'ть. Формування та функцюнування шституту 
наймитування в украшськш етнокультур' вщбувалося на основ' звичаево-правових i гос-
подарських традицш, св'тоглядних настанов, усталених статевовшових та сощальних 
ролей украшського селянства шд впливом нових сощально-економ'чних явищ. 
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Вступ. Актуальнють дослщження обумовлена тим, що наймитування 
являло собою невщ'емну частину життя украшського селянства в порефо-
рмений перюд. Чималий штерес до цього явища з боку дослщнишв соща-
л ь ^ ' та економiчноi iсторii Украiни, починаючи вщ другоi половини Х1Х 
столптя i до сучасност', пояснюеться вагомою часткою наймит'в у соща-
льнш структур' тогочасного населення. Так, враховуючи обмеженють то-
гочасних статистичних вщомостей щодо наймит'в, I . Десятников на основ' 
власного дослщження цього складного питання оцшив чисельшсть найми-
т'в Наддншрянщиш у 1,7 мшьйона ошб щор'чно [4]. Вивчення н а й м и т в як 
однiеi з сощальних груп у к р а ш с ь ^ ' етнокультурноi с т л ь н о т и допомагае 
розкрити м о р а л ь н цшност ' украiнцiв, iхне ставлення до пращ, уявлення 
про вцшовщальнють та справедлтпсть. 

Метою даноi с т а т т е виявлення рол ' наймитування як сощально -
економ'чного i сощокультурного явища в звичаево-правовш культур ' 
украшських селян Росiйськоi iмперii другоi половини Х1Х - початку ХХ 
с т т т ь . 

Основн1 результати досл1дження. У радянських та деяких постра-
дянських юторичних працях [7-9, 12, 13] наймитування в Украпп другоi 
половини Х1Х - початку ХХ столпъ пояснювалося i пов'язувалося з роз-
витком кашталютичних вцшосин у сел' , а сшьськогосподарсью н а й м а н 
робгтники сприймалися як пролетар'ат, експлуатований буржуаз 'ею, а са
ме п о м щ и к а м и i заможним селянством. Так, О.1. Лугова пошпдовно об¬
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грунтовуе тезу про те, що селяни не могли юнувати без стороншх заробь 
тюв i «по с у т являли собою пролетар'в», та наголошуе на «безперервно-
му з р о с т а н н пролетаризацп селянства» [9, c. 86-87]. Явища, як ' супере-
чили положенню про розвинешсть кашталютичних вцщосин у сшьському 
господарств' Украiни в другш половин' Х1Х, а особливо на початку ХХ 
столпъ, розглядалися як пережитки кршацтва у загалом катталютичних 
вцшосинах украiнського села. Наводилися дан ' про с о т н тисяч сшьсько-
господарських робгтниюв, як ' працювали у великих маетках кашталюти-
чного типу. У цих господарствах п о м щ и к и всеб'чно використовували в 
оргашзацп найманоi пращ безвихщне становище малоземельного селянс
тва, що т 'сно пов'язувало п о м щ и ц ь ю маетки з кашталютичною системою 
[15, c. 7]. При цьому основним джерелом наймит'в, як ' вцшравлялися на 
заробгтки в с т е п н райони та на буряков ' плантацп, вважалися с о т н тисяч 
збщнших селян [15, c. 10]. 

Варто тддати сумшву тезу радянських дослцшишв про наймит'в як 
сшьськогосподарський пролетар'ат. Як вщомо, пролетар'ат - це позбавлен 
засоб'в виробництва н а й м а н пращвники, як ' живуть, продаючи свою ро-
бочу силу, та експлуатуються кашталом. Пролетар вщсторонений як вщ 
засоб'в виробництва, так i вщ результапв своеi пращ. Платня його визна-
чаеться сумою, необхцшою для тдтримання життя та вщтворення роб'т-
ника, i не залежить вщ вартост виробленого продукту. Дшсно, частина 
сшьськогосподарських робгтнишв, як ' вирушали на заробгтки за меж' своеi 
губернii або всередин неi, вели злиденне життя, не маючи змоги дати лад 
власному господарству, вщповщае даним критер'ям пролетар'ату. Проте 
таку характеристику можливо застосувати не для вшх наймит'в того часу, 
до того ж у цьому вбачаеться занадто формал'зований п ц щ д . Цпсаво, що 
охарактеризувавши наймит'в як сшьськогосподарський пролетар'ат, 
М. Рубач та шши радянськ дослщники сам' ж вказували на те, що наймит-
сью заробгтки 'шли на тдтримку власного господарства, додаткову оренду 
земл' для нього, що коштувало недешево [15, c. 9], тобто на тдтримку са-
ме селянського способу життя, а не пролетарського. 

Вщчуженють пролетаря вщ засоб'в виробництва мае означати те, що 
наймит повинен був не мати д о с т а т о к к ш ь к о с т земл' , робочоi худоби, 
реманенту, пращвниюв, кошт'в для ведення власного господарства. Тобто 
наймит мав бути малоземельним чи безземельним селянином, який, не 
маючи змоги забезпечити себе за рахунок власного господарства, змуше-
ний був вдаватися до продажу своеi робочоi сили. Проте за даними тогоча-
сних дослцшишв та земських д1яч1в забезпечення себе засобами для життя 
не було единою чи головною метою для багатьох наймит'в, не було невщ-
воротнютю. У найми йшли також члени заможних шмейств. Молодь за-
безпечених селянських родин наймалася до ремюниюв у навчання. Таке 
учшвство можна вважати не т 'льки засобом передач' ремесла та одшею з 
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форм залучення робочоi сили, але й одшею з форм наймитування, оскшьки 
виконуючи ус ' доручення i роботи, як ' давав майстер-ремюник, учень на-
томють отримував професпо [17]. Молода людина на пороз ' шлюбу також 
могла вгдправлятися в найми, щоб, заробивши грош', отримати певну еко-
ном'чну самостшнють вгд батьюв, з 'грати гарне весшля й розпочати ве-
дення свого окремого господарства. П. Чубинський подае договори про 
найм у господарство д'вчат на декшька роюв, як ' в якост' п л а т н отримува-
ли грош', с т д н и щ , сорочки, платки, полотно, прядиво [10, c. 372-373], тоб-
то предмети приданого. 

Селяни проявляли гнучкють, застосовуючи наймитування у в е д е н н 
власного господарства. Так, за доброго врожаю в Печешзькш волост' Хар-
кiвськоi губернii одношмеши селяни та т ' , хто не мав худоби, працювали в 
шших копи, вщмовляючись вгд пращ на власнш нив' , й значно бшьше 
заробляли, ашж давала iм обробка своiх н а д ш в за допомогою найманоi 
сили. Слгдом за неврожайним роком попит на землю навпаки зростав, тож 
селяни в цей час уважали дощльшшим обробляти наявну в них землю. 
Окр'м того, важливим етапом сощал'зацп кожноi дитини було виконання 
певних вщцв робгт у вцшовщному виц. Зокрема, д п и випасали худобу, 
працюючи пастушками сшьського стада. Тож у ч а с т и т випадюв наймиту
вання було лише окремим етапом, обов'язковим або вар'ативним, у ж и т т 
селянина, а не пост'йною д'яльшстю. 

Наймитування селянства не було виключним результатом розвитку 
катталютичних вщносин в украiнському сел' т с л я скасування кршацтва. 
Воно мало свою значну традищю в украiнськiй етнокультутя попередшх 
столпь. За даними М. Тиводара, в Карпатах X I V столптя феодали заохочу-
вали i нав'язували селянам колективний випас худоби найнятими пастухами 
в межах сiльськоi общини [19, c. 223]. Дослщник також вважае, що похо-
дження колективного договору м 'ж громадою i пастухами щодо випасу ху
доби i черговост' видач' молокопродукпв («ряду») сягае чашв ранньос-
лов'янськоi землеробсько-скотарськоi общини [19, c. 210]. Це е промовис-
тими свщченнями побутування найманоi пращ в селянському середовитщ 
поза катталютичним устроем. Про поширенють наймитства в украшськш 
культур' X V I I I столптя свщчить досл'дження Ф. Бшоконя на основ' Генера
льного опису Лiвобережноi Украши 1765-1769 рр. [2, c. 40-55]. 

Важливим постулатом е те, що робггаик добровшьно, хоча й ш д тис-
ком економ'чних обставин, продае свою робочу силу роботодавцев' [15, 
c. 5]. Тобто пролетар виступае самост'йною стороною у трудових вцшоси-
нах, шакше кажучи, вш мае бути вшьнонайманим. Однак за народними 
поглядами батьки могли вцщавати в найми свою дитину поза i i власною 
волею. За етнограф'чними спостереженнями вшьнонаймана праця при 
з б и р а н н врожаю була великою рщкютю в Ч е р н т в с ь к ш губернii 
[11, c. 160]. Наймана праця могла мати й примусовий характер. Зокрема, 
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несправних платниюв податюв могли вщдавати на заробгтки примусово за 
рпшеннями волосних судгв [20; 21, c. 417, 435, 442, 466, 470]. 

За твердженням А. Порщького, наприкшщ Х1Х - на початку ХХ сто-
лГть завершилось розшарування селянства, i сформувався прошарок сшь-
ськогосподарського пролетарГату. Однак, дослщжуючи риси сГмейного по-
буту сшьськогосподарських робггаишв Украiни, вчений приходить до на-
ступного важливого висновку. Не зважаючи на порушення ряду традищй 
селянськоi сiм'i , появу нових стосунюв мГж i i членами, в основному шмей-
ний побут сшьськогосподарського пролетарГату був подГбним до загально-
селянського [14]. Бшьше того, працюючи за наймом у сГльському госпо
дарства можна було не втрачати зв 'язок гз землею та використовувати на-
бутий з дитинства досвгд землеробськоi пращ та продовжувати жити в се-
лГ Навгть ri, хто постшно вдавався до наймитування, мргяли про власне 
господарство за о т р и м а н наймитською працею гроши [3, c. 9]. Цпсаво, що 
подГбн твердження можна знайти й у радянських дослщниюв наймитства. 
Так, М. Рубач вказуе на те що прибулГ до степових райошв сшьськогоспо-
дарсью робГтники були слабко пов 'язаш з мГсцевими аграрними вцщоси-
нами, однак цГ селяни усвщомлювали своi потреби у землГ i не полишали 
сподГвань на отримання землГ для власного господарювання там, звщки 
вони прийшли [15, c. 20]. 

ВГдчуженГсть робГтника вГд результапв своеi працГ мала мГсце не в 
ушх рГзновидах наймання. На протилежних засадах будуеться звичай с к ь 
пщини (спГльщини). Даний звичай свого часу був дослщжений В. Василе-
нком. СпГльщина займала помГтне мюце в сГльському господарствГ Украiни 
другоi половини Х1Х столГття. Цей звичай полягае у здачГ в оренду тд 
один посГв чи покю рГллГ або сГнокосГв. ОбробГток землц засГвання, зби-
рання хлГба чи сша е обов'язком наймача (скшщика, спГльщика), ренту ж 
отримуе господар чи орендар землГ у виглядГ умовноi долГ врожаю. Хоча, 
на думку деяких доспдниюв, спГльщина, обробка землГ з половини врожаю 
або з т р е т ^ ' копи являла собою лише пережиток кршацтва [15, c. 4] або ж 
найбгльш первюний спосГб ведення господарства [11, c. 155], тим не менше 
важливо вГдзначити i i давнГй традицГйний характер як частини патронат-
них вщносин i особливу форму залучення робочоi сили, а фактично най-
маноi працГ. ОсобливГсть цiеi системи полягае в тому, що за обробгток сво-
еi землГ господар платить не грошима, а натурально - копами. Власник 
упевнений в акуратност виконання робгт, оскшьки спГльщик, защкавлений 
у якомога вищому врожаi, робить усе для цього необхцще без примусу й 
докорГв Гз боку власника. 

Поширеним явищем було надання наймитам харчГв, одягу та житла 
на час виконання ними робгт. Звичаi наймання тдлпта'в часто не передба-
чали оплати iхньоi пращ натурально або грошима, а лише iхне утримання в 
шмЧ' господаря. Формально такий випадок повнГстю вщповщае положен-
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ню про те, що платня пролетаря визначаеться сумою, необхцшою для т д т -
римання його життя та вщтворення, i не залежить вГд вартост виробленого 
продукту. Проте наймання шдлтав -сиргт , працю дГтей у господаря за хар-
чГ та одяг, працю дГвчаток за тГ речГ, я к складуть iм придане, можна розг-
лядати як вияв пГклування громади про слабких у соцГальному й економГч-
ному планГ своiх члентв. Певною мГрою подГбну функцГю виконували всГ 
найми в тому випадку, коли обидвГ сторони належали до однiеi громади. 

Можна побачити, що наймитство становило широку сощальну нишу, 
придатну до входження у н е рГзних представникГв тогочасного сусшльст-
ва. ОкрГм вище наведених варГантГв, в яких фГгурували рГзного майнового 
становища украшсью селяни, показовою у цьому планГ е судова справа 
щодо утримання белого солдата-дезертира у я к о с т наймита, котрий слу
жив у помшщка [5, с. 578-579]. 

Таким чином, наймитування являло собою складне сощальне явище 
в суспшьному ж и т т украшського села другоi половини Х1Х - початку ХХ 
столГть. Викривлення картини цього явища у радянськш науковш лГтера-
турГ пов'язано з тим, що у центр дослщження потрапила передушм «екс-
плуатацГя наймит'в» (капГталГстична експлуатацГя, яка прийшла на змшу 
крГпосницькГй), iх «тяжке життя», а порГвняно менше уваги придшялося 
питанням щодо ролГ наймитування в ж и т п с ш ь с ь к л громади та селянських 
шмей, значення цього явища у п р о ц е с соцiалiзацii особистостГ. ТодГ як по-
няття наймит у традицшнш народнГй культурГ е визначеним насамперед у 
морально-щнтпсному аспектГ й у способГ життя такоi людини. Для розу-
мГння особливостей наймитування як явища сощально-економГчного життя 
i духовноi культури украiнського села другоi половини Х1Х - початку ХХ 
столГть необхщно з 'ясувати й питання характеру н а й м и т с ь ^ ' працГ. Так, 
В. Пашук, проводячи подш робГт на фаховГ i нефаховГ, вГдносить польовГ 
роботи до нефахових [13, c. 29-41]. У цьому вш дотримуеться поглядГв до-
революцiйноi iнтелiгенцii, яка також вважала землеробську працю неспе-
щалГзованою, називаючи робГтникГв, якГ йшли в найми i i виконувати, чор-
норобами [6, c. 525-526, 545]. Водночас не всяка наймитська праця в сГль-
ському господарствГ може бути зарахована до нефаховог Даючи загальну 
характеристику роботи пастуха, М. Тиводар вказуе, що його життя i праця 
були складними, вимагали спецГальних знань та навичок, а також значних 
трудових зусиль [19, c. 248]. Колективний випас вели переважно пастухи-
професюнали, якГ нагромадили таю знання та трудовГ навички. Так, вата-
гом мав бути досвГдчений пастух, котрий вмГв добре виготовляти молочш 
продукти, лГкувати худобу i людей, виконувати рГзномашти обрядовГ й 
м а п ч ш дii. ТакГ вимоги носили суто професшний, функцГональний харак
тер. Виняткова бшышсть пастухГв-професГоналГв були вихГдцями з бГдня-
цьких родин. У них батько передавав трудовГ навички синовц i той з два-
дцятилггнього вГку ставав професГйним пастухом. В Украшських Карпатах 
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зустрГчались родини, в яких пастуше ремесло передавалося з поколшня в 
поколшня [19, c. 249-250, 254-255]. Землеробськ заняття теж вимагали 
майстерностГ, навчання, яке вГдбувалося в процесГ сощалГзацп селянськл 
дитини. ПеревГрцГ професГйних селянських навичок i знань надавали п о м ь 
тного значення в ходГ шГщащйних випробовувань парубка. Так, парубок 
мав продемонструвати свою здатнють косити на рГвн з дорослими цГлий 
день т д час косовицГ або жнив [1 , c. 71]. Тож з позицш традицiйноi народ-
ноi культури вцшосити польовГ роботи селянина до нефахових е некорект-
ним. Майстершсть селянина у цих роботах цшувалася не тГльки в середо-
вищц самого селянства, але й серед наймачГв, якГ намагалися завербувати 
для роботи в маетках найбшьш майстерних, спритних та витривалих коса-
рГв [11, c. 215-217]. 

ОцГнюючи економГчну роль наймитування для самих селян, виваже-
ною здаеться позицГя сучасних дослгдниюв, якГ вважають, що наймитуван
ня селян було викликане неможливГстю покрити видатки за рахунок пращ 
у власному господарствГ, тож заробгтчанство виступала як необхГдна умова 
виживання [13, c. 14-25; 8, c. 368]. Про велике економГчне значення найми
тування для селян на межГ Х1Х-ХХ столГть свГдчить у своiх дослГдженнях 
народного побуту й М.Ф. Сумцов. «На осшь припадають «буряковГ жни
ва», як подекуди звуть копку буряюв жГнками й дГвчатами. ЦГ жнива дають 
селянам значний заробгток. Багато хазяiнiв, що самГ засГвають землю буря-
ками i потГм продають iх заводам» [18, c. 103]. 

АналГзуючи стан ремесел та промишпв у Чершпвськш губернii, 
О. Русов розглядае наймитування («вщхожий промисел») як один Гз спосо-
бГв поповнення селянського сГмейного бюджету, рГвний за своею прибут-
ковГстю до Гнших промислГв та ремесел. Дослцшик також зауважуе пост'й-
не зростання чисельностГ селян, якГ вдаються до вГдхожого промислу, у 
1880-1890-х роках [16, c. 259-260]. Але в ц щ д селян у найми досить часто 
супроводжувався поневГряннями, тобто вирушаючи н а в е с н в найми зГ сво-
iх сГл на Швдень Украiни, селяни могли не мати й уявлення про те, в якш 
мюцевост i в кого вони будуть працювати. У переходах до мюць найму та 
пошуках роботи могла витрачатися значна частина селянського часу влГт-
ку. ПоневГряння у вщхожому промислГ мають непродуктивний характер, 
на думку О. Русова, це - невиробнич втрати часу. Через нестачу коштов 
селяни та дрГбш ремГсники вдаються до кредиту з важкими умовами, що 
посилюе матерГальну залежнють селян [16, c. 278]. 

Наймитування в украiнському селГ другоi половини Х1Х - початку 
ХХ столГть було нерозривно пов'язано Гз патронатними вцшосинами. ТакГ 
вщносини мГж помГщиками i селянами були обумовлеш не тГльки трива-
лою традищею та вГдповГдними уявленнями з чашв крГпацтва, але й 
об'ективними соцГально-економГчними факторами. У важкГ часи неврожа-
i ^ , за даними М. Сумцова, «помГж панства i селянства шодГ пГднГмались 
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богобоязливГ люди, що роздавали голодним увесь хлГб» [18, c. 91-92]. Пот
реба в матерГальнш пГдтримцГ п о м щ и к а м и й багатшими селянами б щ п -
шого селянства не вцшала разом Гз скасуванням кршацького права на укра
шських землях. На ПодшлГ селяни, йдучи в найм до помщика , говорили: 
«треба стати у пана на службу, бо рятуе i робить вигоду людям» [22, c. 6] -
яскраве свГдчення патронатного та допомого-обмшного характеру вщно-
син наймання в к ш щ Х1Х столГття. 

Якщо мюцевГ помГщики та багатГ селяни здшснювали матерГальну 
опГку над бщнишим селянством, то обов'язком священнослужителГв була 
духовна отка над ним. I така опГка мала бути вщдяченою селянами у ви-
глядГ платы за треби, подарункГв та пращ для священика. Одшею з форм 
примусовоi працГ були роботи, виконуван селянами на користь священика 
у пости та на свята. Зокрема, М. Сумцов наводить випадок, що стався 
1881 року на Слобожанщиш, коли селяни серед шшого висували вимогу 
до священика не примушувати сповгдниюв в тст робити на себе 
[18, c. 79-80]. Таке загострення стосунюв мГж пастирями i селянами може 
свщчити про конфлГктний характер самих патронатних стосунюв, виявами 
яких були рГзноманпта форми працГ селян на своiх патрошв. ЦукроварнГ, 
винокурнГ i маслобГйнГ пГдприемства залучали до себе працю селян, вико-
ристовуючи принцип патронатних i допомого-обмГнних вГдносин. Так, у 
Бшгородському повГтГ за вгдгодГвлю селянськоi худоби в умовах нестачГ 
кормГв у самих селян взимку, помГщики укладали Гз селянами договГр най
мання на роботу, щоб доглядати за своею худобою. Але крГм того, селяни 
були з о б о в ' я з а н вгдпрацювати весною на оранцГ ПОЛГВ або восени при пе-
ревезенн врожаю [17, c. 213-214]. 

Оцшюючи соцГально-економГчне значення наймитування, а саме се-
зонноi працГ, для украшського села другоi половини Х1Х - початку ХХ 
столГть, В. Пашук видшяе ряд негативних характеристик, якГ в основному е 
гдентичними до радянських оцшок. На його думку, наймана сезонна праця 
була фактором стагнацп економГки через те, що сповшьнювала процес мо-
дернiзацii виробництва. ЗаробГтки наймитГв йшли здебГльшого на виплату 
«викупних платежГв» i податюв i вГдповГдно лише консервували злиденний 
стан наймитських сГмей та зрештою посилювали розорення селянських го-
сподарств. ОкрГм негативного економГчного впливу, дослщник видГлив i 
деструктивний соцГальний впив наймитування: посилення соцiальноi на-
пруги через бадшсть i поглиблення майнового розшарування, сприяння 
процесу люмпешзацп, засвоення росшських культурних i полГтичних мо
делей [13, c. 150-151]. 

Висновки. Наймитування в украiнськiй народнГй культурГ проявило 
себе як доволГ гнучкий сощально-економГчний та звичаево-правовий Гн-
ститут. У мшливих економГчних умовах пореформеного перюду, який су-
проводжувався зубожшням та обезземеленням селянства, рГзкими перепа-
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дами врожайностц становленням i розквГтом одних господарств к а т т а л ю -
тичного типу та розоренням шших, звичаево-правовий Гнститут наймиту-
вання слугував для забезпечення основних господарських потреб тогочас-
ного сусшльства та регулювання вщповщних трудових вГдносин, виклика-
них ними. Для бщних прошаркГв найми давали можливють покрити неста-
чу коштов, а також надГю на змщнення власного сГмейного господарства. 
ВеликГ та дрГбн землевласники завдяки найманню залучали необхГдну ро-
бочу силу для працГ у своiх господарствах, орГентованих на розширене ви-
робництво й ринок. Наймитування було важливим шструментом перероз-
подГлу трудових сил як на рГвн суспГльства, так i на рГвнГ окремоi сiм'i . 

Побутування комплексу стшких народних уявлень щодо н а й м и т с ь ^ ' 
працГ та соцГального становища наймита сприяло регулюванню вцшовГд-
них звичаево-правових вГдносин у селянськш громадГ ТодГ як фактичне 
становище селянина в наймах визначалося багатьма факторами: статевовь 
ковими характеристиками, економГчним i соцГальним статусом у громадГ, 
щлями наймитування, тривалГстю перебування в наймах, виконуваною ро-
ботою i т. д. 1нститут наймитування в украшськш етнокультурГ другоi по
ловини Х1Х - початку ХХ столГть зазнавав впливу як традищйних форм i 
звичаiв, так i нових явищ сощально-економГчного життя украiнського се¬
лянства того часу. 

Список лггератури: 1. Балушок В. МОЛОДГЖНГ громади та обряди шщГащй в традищй-
ному селГ / Василь Балушок // Народна культура укршнщв: життевий цикл людини: 
Гсторико-етнолопчне дослщження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич]. - Т. 2: Молодь. Мо-
лоддсть. Молодджна субкультура. - К.: Дул'би, 2010. - С. 56-96. 2. БтокЫь Ф. Села 
Полтавщини за Генеральним описом Лiвобережноi Украши 1765-1769 рр. / Ф. Бшокшь 
// С'верянський ЛГтопис. - 2003. - № 1. - С. 40-55. 3. ВарбЕ. Наемные сельскохозяйст
венные рабочие в жизни и законодательстве / Е. Варб. - М.: Книжное дело, 1899. -
219 с. 4. Десяттков I . Кшыасть найманих робГтнтав в сшьському господарств' 
Украши кшця Х1Х - початку ХХ столГть / I . Десятшков // МатерГали Перш^' 
всеукрашсь^ ' науково-практичноi конференцii «1нновац'йний потенцГал украiнськоi 
науки - ХХ1 стор'ччя». - ЗапорГжжя: Вид-во ЗНУ, 2008. 5. Державний архГв КИ''ВСЬКО'' 
областГ, Ф. 234. Оп. 1, спр. 1064. 6. Ефименко П.С. Отход крестьян из Харьковской гу
бернии / Пётр Ефименко // Харьковский календарь на 1885 г. - Харьков: Тип. Губ. зем
ства, 1884. - С. 509-565. 7. 1сторГя роб'тничого класу Украшсмс^ РСР / ПГД ред. 
Ф.С. Лось, 1.О. Гуржш, СТ . Щербина. - Т. 1. - К.: Наукова думка, 1967. - 560 с. 
8. 1сторГя украшського селянства. Нариси: В 2-х т. - Т. 1. - К.: Наукова думка, 2006. -
632 с. 9. Лугова O.I. Сшьськогосподарський пролетар'ат швдня Украши в перюд 
каштал'зму / О. Лугова - К.: Наукова думка, 1965. - 192 с. 10. Народные юридические 
обычаи по решениям волосных судов // Труды этнографическо-статистической экспе
диции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим 
обществом. Юго-западный отдел: Материалы и исследования, собранные П.П. Чубин-
ским. - Т. 6. - СПб., 1872. - С. 359-374. 11. ОвсянниковА.Н. Географические очерки и 
картины / А. Овсянников. - Т. 2: Малороссия. - СПб.: Тип. А.М. Котомина, 1880. -
460 с. 12. Парасунько О.А. Положение и борьба рабочего класса Украины (60-90-е годы 
Х1Х в.) / А. Парасунько. - К.: Изд-во АН УССР, 1963. - 576 с. 13. ПашукВ. ЗаробГтчани 

ISSN2227-6809. Вгсник НТУ «ХП1». 2014 № 37(1080) 41 



Правобережно'' Украши (друга половина Х1Х ст.) / В. Пашук. - ЛЬВГВ: 1н-т украшознав-
ства ГМ. I . Крип'якевича НАН Украши, 2001. - 188 с. 14. Порщький А.Я. Побут сшьсь-
когосподарських роб'тниюв швдня Украши кшця Х1Х початку ХХ ст. (1сторико-
етнограф'чне дослщження): дис. ... канд. ГСТ. наук: 07.00.05 / АН УРСР. 1МФЕ / Анато-
лш Порщький. - К., 1960. - 256 с. 15. Рубач М.А. Социальная структура аграрных от¬
ношений и классовое расслоение крестьянства в украинской деревне к 1917 г.: Мате¬
риалы к Майской сессии 1960 г. / М. Рубач. - М.: Ин-т истории АН СССР, 1960. - 28 с. 
16. Русов А.А. Описание Черниговской губернии / А. Русов. - Т. 2. - Чернигов: Тип. 
губ. земства, 1899. - Х1, 377, 327 с.: 18 карт и картограмм. 17. Старченко Г.И. Эволю
ция сословной структуры общества Центрального Черноземья в пореформенный пери
од (на примере Курской губернии) / Под ред. В.А. Шаповалова. - Белгород: Изд-во 
БелГУ, 2005. - 428 с. 18. Сумцов М.Ф. Дослщження з етнографп та юторп культури 
СлобГдськл Украши. ВибранГ працГ / Упорядкування, шдготовка тексту, передмова, 
шслямова та примГтки М.М. Красикова. - Харюв: Вид-во «Атос», 2008. - 558 с. 
19. Тиводар М.П. Традицшне скотарство украшських Карпат друго' половини ХГХ -
першо'' половини ХХ ст.: дис. ... доктора ГСТ. наук.: 07.00.07 / Ужгородський державний 
ушверситет / Михайло Тиводар. - Ужгород, 1993. - 293 с. 20. Труды комиссии по пре
образованию волостных судов. - Т. 4: Харьковская и Полтавская губернии. - СПб.: 
Тип. Второго Отделения Е. И. В. Канцелярии, 1873. - 568 с. 21. Труды комиссии по 
преобразованию волостных судов. - Т. 5: Киевская Екатеринославская губернии. -
СПб.: Тип. Второго Отделения Е. И. В. Канцелярии, 1874. - 568 с. 22. Этнографические 
сведения о Подольской губернии. - Вып. 1: Народные юридические обычаи и народные 
верования, суеверия и предрассудки, записанные в Литинском уезде мировым посред¬
ником Н. Данильченко, с приложением памятников устной народной словесности. -
Каменец-Подольск, 1869. - 64 с. 
Bibliography (transliterated): 1. Balushok V. Molodizhna hromady ta obryady initsiatsiy v 
tradytsiynomu seli. Vasyl' Balushok. Narodna kul'tura ukrayintsiv: zhyttyevyy tsykl lyudyny: 
istoryko-etnolohichne doslidzhennya u 5 t. [nauk. red. M. Hrymych]. - T. 2: Molod'. Molod-
ist'. Molodizhna subkul'tura. - Kyiv: Duliby, 2010. - S. 56-96. 2. Bilokin' F. Sela Poltavsh-
chyny za Heneral'nym opysom Livoberezhnoyi Ukrayiny 1765-1769 rr. F. Bilokin'. Sive-
ryans'kyy Litopys. - 2003. - № 1. - S. 40-55. 3. Varb E. Naemnye sel'skohozjajstvennye 
rabochie v zhizni i zakonodatel'stve. E. Varb. - Moscow: Knizhnoe delo, 1899. - 219 s. 
4. Desyatnikov I. K i l ' kist' naymanykh robitnykiv v sil's'komu hospodarstvi Ukrayiny kintsya 
KhIKh - pochatku KhKh stolit'. I . Desyatnikov. Materialy Pershoyi vseukrayins'koyi nauko-
vo-praktychnoyi konferentsiyi «Innovatsiynyy potentsial ukrayins'koyi nauky - KhKhI sto-
richchya». - Zaporizhzhya: Vyd-vo ZNU, 2008. 5. Derzhavnyy arkhiv Kyyivs'koyi oblasti, F. 
234. Op. 1, spr. 1064. 6. Efimenko P.S. Othod krest'jan iz Har'kovskoj gubernii / Pjotr Efi-
menko. Har'kovskij kalendar' na 1885 g. - Har'kov: Tip. Gub. zemstva, 1884. - S. 509-565. 
7. Istoriya robitnychoho klasu Ukrayins'koyi RSR. Pid red. F.Ye. Los', I.O. Hurzhiy, 
Ye.T. Shcherbyna. - T. 1. - Kyiv: Naukova dumka, 1967. - 560 s. 8. Istoriya ukrayins'koho 
selyanstva. Narysy: V 2-kh t. - T. 1. - Kyiv: Naukova dumka, 2006. - 632 s. 9. Luhova O.I. 
Sil's'kohospodars'kyy proletariat pivdnya Ukrayiny v period kapitalizmu. O. Luhova - Kyiv: 
Naukova dumka, 1965. - 192 s. 10. Narodnye juridicheskie obychai po reshenijam volosnyh 
sudov // Trudy etnografichesko-statisticheskoj ekspedicii v Zapadno-Russkij kraj, snarjazhen-
noj Imperatorskim Russkim geograficheskim obshhestvom. Jugo-zapadnyj otdel: Materialy i 
issledovanija, sobrannye P.P. Chubinskim. - T. 6. - SPb., 1872. - S. 359-374. 11. Ovsjanni-
kov A. N. Geograficheskie ocherki i kartiny. A. Ovsjannikov. - T.2: Malorossija. - SPb.: Tip. 
A. M. Kotomina, 1880. - 460 s. 12. Parasun'ko O.A. Polozhenie i bor'ba rabochego klassa 
Ukrainy (60-90-e gody HIH v.). A. Parasun'ko. - Kiev: Izd-vo A N USSR, 1963. - 576 s. 

42 ISSN 2227-6809. Всник НТУ «ХП1». 2014 № 37(1080) 



13. Pashuk V. Zarobitchany Pravoberezhnoyi Ukrayiny (druha polovyna KhIKh st.) V. Pa-
shuk. - L'viv: In-t ukrayinoznavstva im. I . Kryp"yakevycha NAN Ukrayiny, 2001. - 188 s. 
14. Porits' kyy A. Ya. Pobut sil' s' kohospodars' kykh robitnykiv pivdnya Ukrayiny kintsya 
KhIKh pochatku KhKh st. (Istoryko-etnohrafichne doslidzhennya): dys. ... kand. ist. nauk: 
07.00.05 A N URSR. IMFE / Anatoliy Porits'kyy. - Kyiv, 1960. - 256 s. 15. Rubach M.A. 
Social'naja struktura agrarnyh otnoshenij i klassovoe rassloenie krest'janstva v ukrainskoj 
derevne k 1917 g.: Materialy k Majskoj sessii 1960 g. M . Rubach. - Moscow: In-t istorii A N 
SSSR, 1960. - 28 s. 16. Rusov A.A. Opisanie Chernigovskoj gubernii / A. Rusov. - T.2. -
Chernigov: Tip. gub. zemstva, 1899. - HI, 377, 327 s.: 18 kart i kartogramm. 17. Starchenko 
G.I. Jevoljucija soslovnoj struktury obshhestva Central'nogo Chernozem'ja v poreformennyj 
period (na primere Kurskoj gubernii) Pod red. V.A. Shapovalova. - Belgorod: Izd-vo BelGU, 
2005. - 428 s. 18. Sumtsov M.F. Doslidzhennya z etnohrafiyi ta istoriyi kul'tury Slobids'koyi 
Ukrayiny. Vybrani pratsi. Uporyadkuvannya, pidhotovka tekstu, peredmova, pislyamova ta 
prymitky M.M. Krasykova. - Kharkiv: Vyd-vo «Atos», 2008. - 558 s. 19. TyvodarM.P. Tra-
dytsiyne skotarstvo ukrayins'kykh Karpat druhoyi polovyny KhIKh - pershoyi polovyny 
KhKh st.: dys. ... doktora ist. nauk.: 07.00.07 Uzhhorods'kyy derzhavnyy universytet. Myk-
haylo Tyvodar. - Uzhhorod, 1993. - 293 s. 20. Trudy komissii po preobrazovaniju volostnyh 
sudov. - T. 4: Har' kovskaja i Poltavskaja gubernii. - SPb.: Tip. Vtorogo Otdelenija E. I . V. 
Kanceljarii, 1873. - 568 s. 21. Trudy komissii po preobrazovaniju volostnyh sudov. - T. 5: 
Kievskaja Ekaterinoslavskaja gubernii. - SPb.: Tip. Vtorogo Otdelenija E. I . V. Kanceljarii, 
1874. - 568 s. 22. Etnograficheskie svedenija o Podol'skoj gubernii. - Vyp. 1: Narodnye juri-
dicheskie obychai i narodnye verovanija, sueverija i predrassudki, zapisannye v Litinskom 
uezde mirovym posrednikom N. Danil'chenko, s prilozheniem pamjatnikov ustnoj narodnoj 
slovesnosti. - Kamenec-Podol'sk, 1869. - 64 s. 

Надшита (received) 25.03.2014. 

ISSN2227-6809. Вгсник НТУ «ХП1». 2014 № 37(1080) 43 


