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НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ 

 

Учасникам і гостям  

науково-краєзнавчої конференції  

«Національно-визвольна боротьба українського народу» 

 

Шановні друзі! 

 

Щиро вітаю організаторів, учасників та гостей всеукраїнської 

науково-краєзнавчої конференції «Національно-визвольна боротьба 

українського народу», яка присвячується 250-й річниці козацько-

селянського національно-визвольного повстання на Правобережній 

Україні «Коліївщина» та 100-річчю подій Української революції 1917-

1921 рр. 

Переконаний, що ваша конференція стане важливим кроком у 

розвитку краєзнавста, популяризації та систематизації історичної 

спадщини краю, продовжить глибокий аналіз його історії та традицій. 

Бажаю всім учасникам конференції натхнення, плідної роботи 

та вагомих результатів в краєзнавчій роботі по дослідженню історії 

свого краю. 

З повагою 

Голова Національної спілки  

краєзнавців України,  

член-кореспондент НАН України                     О.П. Реєнт 

 

28 вересня 2018 року 
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«Космічний мандрівник» — обласна виставка-конкурс «Космічні фантазії», 

номінація «Вироби з шкіри та хутра», 1 місце, виставка дитячих робіт у м. 

Житомирі (Житомирська обласна рада). 

Вихованку гуртка «Природа і фантазія» Квітченко Софію було 

відзначено: на щорічній міській церемонії нагородження кращих бердичівлян 

«Людина року — 2016», на щорічній церемонії «Кращий Разумковець — 

2016». 

Керівник «Моделювання іграшок-сувенірів» Сальнікова Олена Євгеніївна 

розповідає: «Тамара Поліщук прийшла в гурток «Моделювання іграшок-

сувенірів» у 2007 р. Впродовж десяти років дівчина наполегливо 

удосконалювала свої знання та практичні навички у напрямку декоративно-

прикладного мистецтва.Тамара талановита, їй притаманне почуття новизни, не 

боїться експериментувати, багато ідей для творчості черпає з навколишнього 

світу та оточуючої природи. Безмежний політ фантазії дівчина втілює в 

креативні авторські роботи. З відзнакою закінчила художню школу.Охайна, 

вміє ефективно організовувати свій час, намагається передати свою 

майстерність іншим гуртківцям. Розуміє красу декоративних виробів, 

виготовлених власними руками, та цінує їх. Отримує задоволення у творчій 

самореалізації. Тривале навчання в гуртку виховало у Тамари повагу до 

традицій і звичаїв українського народу, його побуту, доброзичливе ставлення 

до людей, вміння цікаво проводити свій вільний час. Тамара працює в різних 

техніках традиційного і сучасного декоративно-прикладного мистецтва. Її 

роботи високо оцінені на виставках-конкурсах різного рівня: неодноразовий 

абсолютний переможець обласних виставок-конкурсів «Великодні писанки». 

Неодноразово була номінована на нагородження у щорічній міській церемонії 

відзначення кращих бердичівлян «Подія року». У майбутньому Тамара планує 

пов’язати свою трудову діяльність з декоративно-прикладним мистецтвом. 

Отже, талановиті педагоги Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова, 

практично формують в підростаючого покоління уміння і навики, які стануть в 

майбутньому їх житті, або їх професією, або просто захопленням, як 

доповнення до їх основної діяльності. 

— о — 

УДК 94 (477.4) «1905-1907» 

МАГАСЬ-ДЕМИДАС Ю.І. 

(м. Житомир) 

 

ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ НА ВОЛИНІ В 1905-1907 рр. 

 

Анотація. Метою статті є характеристика профспілкового руху у 

Волинській губернії у період Першої російської революції. На основі архівних 

матеріалів та досліджень істориків проаналізовано передумови та основні 

тенденції розвитку професійних спілок регіону. З’ясовано, що, незважаючи на 
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відсталість промисловості краю, тут мали місце професійні об’єднання у 

найбільш розвинених галузях. 

Ключові слова: Волинь, Перша російська революція, робітничий рух, 

професійна спілка, страйк, локаут. 

 

Стрімкий розвиток капіталізму в кін. ХІХ — на поч. ХХ ст. у Російській 

імперії та на українських землях у її складі спричинив зростання чисельності 

робітників, а отже — посилення робітничого руху. Одним із проявів захисту 

економічних та політичних інтересів робітництва стала організація 

професійних спілок. На Волині профспілковий рух також розвивався, маючи 

свої особливості. 

Розвиток профспілкових організацій досліджували ряд науковців. Так, 

авторським колективом під керівництвом О.П. Реєнта підготовлено ґрунтовну 

працю із історії професійних спілок в Україні [4]. Видано також ряд збірників 

матеріалів та доповідей із означеної тематики [1; 8]. Окремі аспекти розвитку 

профспілкового руху досліджували М.П. Зима [3], В.Г. Паращук [7] та інші. 

Історії профспілкового руху Російської імперії присвятили свої роботи 

зарубіжні дослідники В.І. Носач [5], Г.В. Саргсян [9] тощо. Разом із тим, попри 

наявні дослідження, питання профспілкового руху на Волині у вказаний 

період залишається не розкритим. 

На початку ХХ ст. Волинська губернія не мала високо розвинутого 

фабрично-заводського виробництва, це був, головним чином, 

сільськогосподарський район. Серед галузей промисловості переважали ті, що 

були пов’язані з переробкою сільськогосподарської продукції, особливо 

виділялася цукрова, де було залучено 40% робітників, зайнятих у 

промисловості краю. Помітну роль відігравала також деревообробна 

промисловість, підприємства із виробництва скла, фарфору та цегли, паперу та 

картону. 

За даними першого загальноросійського перепису населення у 

промисловості було зайнято 25 тис. робітників (крім залізничного транспорту), 

що складало менше 1% населення регіону. Значний відсоток становило 

кустарне виробництво: у 1906 р. ремеслами займалися більше 95 тис. осіб. 

Навіть після революції 1905-1907 рр., коли намітилася тенденція зростання 

кількості підприємств, зокрема крупних, та, відповідно, збільшення 

чисельності робітників, економіка краю зберігала аграрний характер [14, с. 

138-141]. 

На думку волинського губернатора, на початку ХХ ст. регіон мав широкі 

можливості для розвитку фабрично-заводської промисловості й торгівлі 

(багаті природні ресурси, сприятливі кліматичні умови, прикордонне 

розташування), проте причинами відставання він називав надзвичайно низький 

рівень освіченості населення, відсутність заможних та ініціативних людей, 

озброєних прагненням використати природний потенціал губернії для її 
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розвитку, засилля єврейського капіталу. Як зазначав можновладець, заможна 

аристократія була стурбована власним збагаченням, а не розвитком регіону, а 

заселені колоністи сприяли піднесенню культури сільського господарства, 

проте вони залишалися відособленою соціальною групою, й на відстале 

місцеве селянство впливали мало. Діяльність земських установ не була 

достатньо ефективною й часто викликала підозру бідного населення [10, арк. 

2-2зв., 3, 7зв., 9зв.]. 

Становище промислових та сільськогосподарських робітників було вкрай 

складним: бідність та неможливість захистити свої соціально-економічні 

інтереси, відсутність юридичних прав були невід’ємними супутниками в житті 

трударя. Уряд здійснював певні спроби допомогти робітництву та послабити 

соціальну напругу (т. зв. зубатовщина, товариства взаємодопомоги), однак ці 

заходи були недостатніми й непослідовними. Спалахували робітничі протести, 

кульмінацією яких був загальний страйк 1903 р. Переломним став 1905 р., 

коли робітничий рух вийшов на якісно новий рівень, що проявилося в 

об’єднанні у професійні спілки. Першою такою організацією стала «Спілка 

працівників друкарської справи», створена у квітні 1905 р. в Санкт-Петербурзі. 

Подібні об’єднання стали виникати по всій імперії, зокрема, на Волині 

працівники друкарської справи теж мали свою профспілку [13, арк. 30]. 

В досліджуваний період на Волині діяли також професійно-політичні 

об’єднання, наприклад, Союз учителів та Поштово-телеграфний союз. Ці 

організації висували не лише економічні, а й політичні вимоги: запровадження 

демократичних свобод, чотирихвістки, Установчих зборів та реформування 

державного устрою на демократичних засадах. Протягом 1906-1907 рр., під 

впливом репресій та діяльності соціал-демократичних партій, частина з ним 

відмовилася від політичних гасел і перейшла на суто професійні рейки. 

Знаковою подією в розвитку профспілкового руху стало видання 

Миколою І 4 березня 1906 р. указу «Про тимчасові правила про товариства і 

союзи» — це був перший нормативно-правовий акт, що регулював діяльність 

професійних спілок. Отже, профспілки таким чином отримали право на 

легальне існування. Разом з тим, документ містив багато обмежень: його 

завданням було взяти під урядовий контроль робітничий рух та утримувати 

його в прийнятних для влади межах. Так, метою діяльності профспілок 

проголошувався захист лише економічних інтересів трударів, будь-які 

політичні гасла не допускалися. На створення професійних об’єднань не мали 

права сільськогосподарські робітники, працівники підприємств державного 

значення (пошти, телеграфу, залізниць). Заборонялося також об’єднання 

професійних спілок у союзи тощо [6]. 

Діяльність профспілок обмежувалася також наказом про заборону 

проведення зборів у недільні та святкові дні (в робочі дні зібрання дозволялися 

лише з 16 до 20-ї години). Згодом влада почала перешкоджати й тим зборам, 

що не суперечили законодавству, вимагаючи нотаріального засвідчення 
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підписів членів спілок на клопотаннях, дозволяючи лише зібрання з 

організаційних питань (для заслуховування звітів та виборів), або взагалі 

забороняючи установчі збори спілок [15, с. 63]. 

Діячі профспілок продовжували піддаватися жандармському 

переслідуванню. Так, 18-19 липня 1907 р. в м. Полонному Новоград-

Волинського повіту Волинської губернії планувалося проведення конференції 

лісових прикажчиків, але вона не відбулася через арешт чотирьох осіб, що 

мали брати в ній участь [11, арк. 16]. 

Не зважаючи на економічну відсталість, на Волині діяв цілий ряд 

легальних профспілок. Восени 1907 р. в губернії їх було 13: спілка працівників 

друкарської справи; дві спілки прикажчиків; спілка працівників тютюнових і 

гільзових фабрик; спілка меблярів; спілка столярів; спілка виробників 

кавказького срібла; спілка бляхарів; спілка кравців і шапочників; спілка 

годинникарів та ювелірів; спілка малярів; спілка прасувальників у пральнях; 

спілка шапочників [13, арк. 30-30 зв.; 15, с. 45]. Як бачимо, характер 

профспілкового руху був цілковитим відображенням структури економіки 

краю. 

Профспілки, що не відповідали законодавству, підлягали ліквідації. Однак 

подекуди нелегальні профспілки все одно існували. Так, у серпні 1907 р. в 

Острозі поліцією було виявлено професійну спілку вчителів-євреїв. 

Організація поширювала свої листівки, у якій вимагала від роботодавців 

платити учителям зарплату за місяць Тішрей (у попередні роки її не платили 

через велику кількість релігійних свят у вказаний період) [2, арк. 1, 2зв.-3]. 

Профспілки швидко відчули потребу в централізації та координації 

діяльності. Почалося створення центральних бюро, зокрема, 1906 р. велася 

робота з організації такого бюро в Житомирі (крім цього в Одесі, Києві, 

Катеринославі, Полтаві та на Донбасі). Оскільки такі об’єднання заборонялися 

законодавством, роботу доводилося здійснювати нелегально [15, с. 52-53]. 

Мали місце спроби налагодження зв’язків між спілчанами різних регіонів, 

про що, наприклад, свідчить лист Білоцерківської профспілки прикажчиків до 

інших аналогічних спілок, зокрема й м. Житомира (1907 р.), у якому йшлося 

про те, що білоцерківські бакалійні прикажчики організували страйк із метою 

врегулювання тривалості робочого часу, у відповідь на що роботодавці 

оголосили локаут. У зв’язку з цим у листі висловлювалося прохання щодо 

збору коштів на користь 40 сімей постраждалих робітників та наголошувалося 

на необхідності об’єднання зусиль трудівників різних регіонів заради 

досягнення спільної мети [11, арк. 11]. 

Зазначимо, що в роки революції локаути були поширеним методом 

боротьби роботодавців проти робітничого руху, що, в свою чергу, 

активізувало солідарність профспілок. Так, локаут 1907 р. у житомирських 

друкарнях став одним із найбільших у Наддніпрянській Україні, оскільки 

після його оголошення київські друкарі відмовилися виконувати замовлення 
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житомирських друкарів, а коли почався локаут у київських друкарнях, то 

київських робітників підтримали профспілки друкарів інших міст. Врешті-

решт справа вирішилася не на користь робітників, проте це був яскравий 

приклад профспілкової солідарності [15, с. 60]. 

Були приклади й успішних протестів. Так, 4 тижні тривав страйк меблярів 

у Житомирі, висувалася вимога зменшення тривалості робочого дня на одну 

годину. В кінцевому рахунку вимога страйкарів була задоволена [15, с. 58]. 

На Волинь намагалися поширити свій вплив загальноросійські 

профспілкові організації. Наприклад, 1907 р. центральне бюро Всезагального 

союзу шкіряників надіслало у губернію листа із вимогою, відповідно до 

постанови установчого з'їзду, надсилати 20 % членських внесків у центральне 

бюро (для проведення агітації і утворення спілок шкіряників там, де їх іще 

немає) та 30 % у страйковий фонд на місцях [12, арк. 2]. 

Таким чином, на початку ХХ ст. Волинська губернія була аграрним 

регіоном. Серед галузей промисловості переважала переробка продукції 

сільського господарства, значний відсоток належав кустарному виробництву. 

Правове й матеріальне становище робітничого прошарку було вкрай 

незадовільним. Це спричинило посилення соціальної напруги, апогеєм якої 

стала Перша російська революція, у якій населення Волині брало активну 

участь. Революція відкрила шлях до розвитку робітничих професійних спілок. 

У краї діяли легальні професійні об’єднання в найбільш розвинених галузях 

господарства, а також там, де це було дозволено законодавством. Поліцією 

велася боротьба із нелегальними профспілками. Незважаючи на підозріле 

ставлення з боку влади до професійних спілок, останні все ж намагалися 

створювати центральні координаційні органи й налагоджувати 

співробітництво зі спілчанами інших регіонів. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ НА 

ЗЕМЛЯХ ВОЛИНІ В XVI-XVIII ст. 

(на матеріалах історичних публікацій) 

 

Анотація. Процес формування адвокатури на землях Волині розпочався в 

XVI ст. ― часі, коли українські території входили до складу Великого 

князівства Литовського і продовжився в період їх перебування у складі Речі 

Посполитої. Основні положення судового представництва і захисту були 

законодавчо оформлені Литовськими Статутами, польськими 

конституціями та Магдебурзьким правом. В період становлення були 

визначені основні вимоги до адвокатів, підстави їх відповідальності перед 

процесуальними сторонами, правила та принципи діяльності. В статті 

розглядаються правові засади функціонування інституту адвокатури в період 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAPSV/2010_3/St_1.pdf

