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7. За маркетинговою концепцією було сформовано 12 груп 
потреб, які необхідно враховувати, надаючи споживачу (студен-
ту) товар чи послугу (знання). Це потреби в: 1) послідовності й 
несуперечності; 2) визначенні причин і наслідків; 3) категоризації 
й класифікації; 4) сигналах і символах; 5) незалежності; 6) само-
вираженні; 7) новизні; 8) захисті власної індивідуальності; 9) са-
моствердженні; 10) позитивному підкріпленні; 11) приєднанні й 
визнанні; 12) моделюванні й зацікавленні. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД РЕМІСНИЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ 
ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В XVII СТОЛІТТІ 

 
Етнічне походження ремісників цехових товариств Лівобе-

режжя обумовлювалось специфічними соціально-політичними 
умовами. Організація не тільки ремісничих об’єднань, а й взагалі 
усього господарського життя суспільства, стала найяскравішим 
відбитком менталітету українців як нації. Дослідження національ-
ної приналежності ремісників цехового устрою розкриває пло-
щину формування української народності з її традиціями, звича-
ями й досвідом, показує еволюційний напрям розвитку суспільс-
тва і ті міжетнічні відносини, що супроводжували даний процес. 

Аналіз публікацій засвідчує, що проблемі формування україн-
ської народності, соціальної приналежності міського населення, 
приділяється чимала увага. Досить вагомими є праці О. Компан, 
В. Марочкіна, Д. Мишка, Л. Пляшка, В. Романовського, П. Саса, 
А. Швидько та ін. Характеризуючи соціальний склад тогочасних 
міст, вони піднімали питання і етнічного походження ремісників 
цехових корпорацій. Але їх національну приналежність дослід-
ники не відокремлювали і досліджували в загальному контексті 
формування українського етносу. До того ж особлива увага при-
ділялася Правобережжю, по якому збереглося більше джерел і 
яке, в ті часи, було більш економічно розвинуте. 

Господарський розвиток міст Лівобережної України XVI сто-
ліття, відокремлення промислово-торговельної діяльності від 
сільськогосподарської, суспільний поділ праці, призвів до виник-
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нення прошарку тогочасного міського населення — ремісників. 
Велика кількість та розмаїття виробів сприяла виникненню роз-
галуженості їх професій. Певна частина майстрів, задля захисту 
своїх прав та привілеїв від свавілля посадових осіб, об’єднува-
лись у спільноти — цехи, більшість яких виникла в XVII столітті. 

Спочатку кількість ремісничих об’єднань у містах була невели-
кою і об’єднували вони здебільшого ремісників не однієї, а кількох 
споріднених спеціальностей. У міру розвитку ремесла й поглиб-
лення спеціалізації всередині ремісничих галузей майстри окремих 
вузьких спеціальностей виділялись у самостійні спільноти. 

Склад цехових товариств Лівобережжя за національною при-
належністю був досить різноманітним. Переважна більшість ре-
місників була українського походження, хоч певний домішок 
іноземців був у кожному виробничому об’єднанні. Джерелом йо-
го вивчення, поряд з різними відомостями випадкового характе-
ру, є прізвища та імена людей в актових і цехових книгах, подат-
кових та інвентарних списках.  

Добре відомо, що уряд Речі Посполитої здавна сприяв пересе-
ленню іноземців не тільки в Польщу, а також в Україну, створю-
ючи тут для них сприятливі умови. Так, документи говорять про 
те, що в ремісничих об’єднаннях Лівобережної України працю-
вало чимало росіян, поляків, вірмен, греків, євреїв, татар та ін-
ших, більш дрібних, груп населення іноземного походження, як: 
волохів, турків, сирійців, караїмів. Усі ці національності мали 
свою історію появи на Лівобережній Україні. Наприклад, півден-
но-руські князі, а пізніше і польсько-литовські магнати тримали 
цілі полки і хоругви татар, яких селили навколо замків. Нестабільна 
ситуація на Кавказі сприяла переселенню вірмен. Досить числен-
ним було єврейське населення, хоча під час Визвольної війни бі-
льша його частина загинула або переїхала з міст у села та неве-
личкі слободи. Але, зазначимо, що в жодному з міст Лівобереж-
ної України, за винятком Ніжина, де знаходилась грецька коло-
нія, не було скільки-небудь помітного прошарку іноземних реміс-
ників. 

Поляки, вірмени, греки наживши значні багатства, головним 
чином у торгівлі, іноді створювали ремісничі об’єднання з спіль-
нот свого етносу. Особливо євреї, що не приймалися до спільних, 
за національною приналежністю, цехів. Добрими ремісниками 
були караїми, сирійці та турки. 

Етнічне походження ремісників сприяло торговельним зв’яз-
кам Лівобережжя. Іноземні купці залюбки приїздили торгувати 
на ярмарки в ті регіони, де компактно мешкала їх народність. 
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Пам’ятаючи мову свого народу та оволодівши українською, реміс-
ники допомагали реалізовувати імпортований товар. 

Відокремлені від решти міщан своєю юрисдикцією, іноземці 
часто ігнорували інтереси міста. Звільнені від обов’язку загаль-
нодержавного оподаткування та сплачуючи лише «поголовний», 
на більш вигідних, порівняно з корінним населенням, умовах — 
породжувало суперечки з українськими міщанами. Особливо з 
причин невиконання ними різних міських повинностей. 

Після Визвольної війни відношення до національної приналеж-
ності ремісників, з боку посадових осіб гетьманщини, змінилося. 
Іноземна спільнота вже не мала такої підтримки з боку міської 
влади чи уряду, як корінне населення. Це виливалося, насампе-
ред, у створенні цілих кварталів у містах, де компактно мешкали 
представники того чи іншого етносу. Саме там вони створювали 
свої промислові осередки, які за якістю та розмаїттю продукції не 
поступалися іншим. 

Подальше, більш глибоке і системне, дослідження етнічного 
складу цехових товариств Лівобережжя могло б допомогти роз-
крити питання еволюційного формування українського суспільс-
тва, зрозуміти ті міжетнічні відносини, що вплинули на утвер-
дження господарської системи та розвиток зовнішньо-економіч-
них, ринкових відносин. 

 
 
 

В. В. Завірюха, канд. психол. наук, старш. викл., 
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МОТИВАЦЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
Важливим показником ефективності підготовки студентів 

слід вважати розвиток їхнього творчого потенціалу, чому сприяє 
творча діяльність студентів. При цьому основну увагу слід при-
діляти продуктивної сфері мотивації. У рамках продуктивної 
сфери мотивації для студентів найбільш важливі такі духовні 
мотивації, як пізнавальна, комунікативна, творча, змагальна, 
професійна. Дуже корисним для розвитку творчої діяльності є 
навчання спеціальним евристичним прийомам рішення завдань 
різного типу. Найважливішою умовою розвитку творчої діяль-
ності студентів є спільна з викладачем дослідницька діяльність. 
Вона можлива лише в ситуації, коли вирішується завдання, від-
повідь на яке не знає ні студент, ні викладач. У цих умовах зав-


