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МОДЕРН13АЦ1Я МАЛИХ ФОРМ ПРОМИСЛОВОГО 
ШДПРИСМНИЦТВА В ДРУГ1Й ПОЛОВИН1XIX -  ПЕРШ1Й 

ТРЕТИН1 XX СТОЛ1ТТЯ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМ1ЧНОГО
ПОТЕНЦ1АЛУ ДЕРЖАВОТВОРЕНИЯ УКРА1НИ

У  Наддшпрянськш УкраУш модершзацшш змши другоУ 
половини X IX  -  першоУ третани X X  ст., як 1 в а  попередш сощально- 
економ1ЧН1 та соцюкультурш трансформаций вщрсзнялися тотальним, 
загальним характером, поширюючись практично на вс! сфери людського 
життя, включаючи систему цшностей, модел! поводження, адаптацшш 
стратеги особистосп. У  сфер1 украУнських малих промислових 
шдприемств техшко-економзчна модершзащя проявлялася в 
поступалъному удосконаленш, пол1пшенш, В1даовленш основного 
1нструментар1Ю, устаткування та технолопчних процеав кустарно- 
ремюничого виробництва, приведения Кого у вщповщшсть 13 новими 
вимогами й нормами, техючними умовами, показниками якосп, що 
виникали в 1ндустр1альну епоху.

Техшко-економ1чну модершзацш украУнськоУ мало! (кустарно- 
ремюничо'У) промисловосп супроводжувала сощапьна, культурна та 
моральна модершзащя, яка була 1Сгорично тюно пов’язана з техшко- 
економ1Чною модершзащею. О б’ектом сощальноУ, культурно! та 
м о р а л ь н о !  модершзацГУ стали укра'шсыа кустар1, ремюники та 1шш мал1 
пщприемщ, а саме Ух ментальшсть, вщмова Ух вщ традицшних 
ЦШНОСТвЙ, В1Д ТраДИЦ1ЙНИХ форм МОраЛЬНОСП, СВГГОГЛЯДу, рел1пйних 
норм, вщ щнностей родини, виробничого колективу, альсько'У громади, 
зм»ни в вщносинах кустар1в та ремюниюв 13 сусшльством та державою, 
змши в Ух щентичносп та культурному розвитку, зм1ки в умовах пращ 
т а  вщпочинку, вщмови вщ консервативных виробничих традищй тощо.

Протягом другоУ половини X IX  -  першо! третини X X  ст. 
!нтенсивн1сть динам1ки сощально-економ1чного та сощокультурного 
середовшца перевищувала гсторичн! аналоги, вимагаючи вщ малих 
пщприемц1в нових адаптащйних стратегий, перетворюючи в непотр1бш 
на нових вщр1зках 1СторичноУ динамики стандарта, норми, щнносп, 
сощальш позицн, модел! повсякденного юнування украУнщв.

Модершзащйш процеси, що викликали глибою змши в 
сощально-економ1чшй структур! Укра'Уни, зокрема в розвитку малого 
промислового пщприемства протягом другоУ половини XIX -  першоУ 
третини X X  ст., не могли не прискорити темпи трансформацГУ духовно
морального обл!ку украУнських др!бних промисловщв як
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найважлив1ших учасншав модершзацн УкраУни. Сощально-економ1чна 
еволющя украУнського суспшьства «ндустр1альноУ епохи досить точно 
позначила духовно-моральну диференщащю ор!ентир1в 1 запипв малих 
шдприемщв. Основш тенденцл трансформацп Ух духовно-морального 
обл1ку проявлялися в руйнуванш традицшного господарського та 
життевого укладу й становления ор1ентацп малих шдприемщв на нов1 
сощально-ринков! дшносп та на вимоги украУнського державотворчого 
процесу. Назваш вище тенденщУ почали особливо яскраво проявлятися 
наприкшщ XIX -  першоУ третини XIX ст., причому почали проявлятися 
на трьох ровнях.

Досить значимими для духовно-морального розвигку 
укра'Унських др1бних промисловщв були там фактори, як неухильне 
нарощування Ух сошальних позицш, розширення сектора благод1Йност1, 
а, отже, 1 поступове наповнення й ускладнення самого духовно
морального обл1ку малих шдприемщв. Позитивна динам 1ка модершзащУ 
малих промислових пщприемств активно сприяла гострому прояву 
серед пщприемщв духовно-моральних ознак характерних для 
середнього класу, який формувався в У краУн1 в умовах 
державотворення. Серед господар1в та р о б тш ю в переважноУ бшьшосг! 
малих промислових пщприемств переважали духовно-моральн1 
ор1ентац1'У, характерш для етапу промислового перевороту та рУвню 
державотворення в УкраУш. 1нип ж р1вн1 розвитку духовно-моральних 
ор1ентацш були менш структурованими.

У  середовшщ висококвал1ф!Кованих та усгашних малих 
шдприемщв сполучалися традиц1йна украУнська докладн1сть 1 бшьш 
зважен! морально-етичш погляди й норми, бшьш глибоке розумшня 
суперечливосп, неоднозначност! сощальних явищ. У  неквал1ф1кованих 
та малоуспйпних малих П1дприемц1в переважала, як правило, анарх1чна 
настроен1Сть у сфер1 суспшьноУ свщомост1. Яюцо для перших 
характерним було розширення й зм1СТОвне наповнення спектра духовно- 
моральних ор1ентир1в, то для других була характерною прогресуюча 
духовно-моральна деградац1я.

Не викликае сумшву, що протягом другоУ половини XIX -  
першоУ третини X X  ст., укра'Унське мале промислове шдприемництво, 
будучи фундаментом нащональноУ культури та украУнського 
державотворення, перебувало в прямш залежност! вщ ргвня р о зетк у  
духовноУ культури украУнського суспшьства, залишалося важливою 
формою щентиф1кащУ украУнського нащонального вщродження та 
державотворення УкраУни.
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