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Розглянуто роль і місце ярмарку в економічному та культурному житті країни. Досліджено
історію проведення ярмарків, у тому числі на Волині. Проаналізовано ярмарок як подію, що
збирає велику кількість людей, позиціонуючи регіон та його переваги в економічному, культур-
ному і туристичному аспектах.
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Ярмаркова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової еконо-
міки, оскільки вона відіграє важливу роль в економічному житті країни, зміцненні
міжнародних зв’язків, збереженні та відродженні культурних традицій українства.
Сучасний стан організації ярмарків свідчить про їхню трансформацію із засобу
презентації товарів для безпосереднього продажу у засіб глобальної комунікації.
Ярмарки сьогодні є складовою івентивного (подієвого) туризму, особливим соціальним
явищем з економічним, політичним і культурним змістом.

Підвищений інтерес останніми роками до вивчення особливостей регіональної
економічної історії та культурних традицій певних етнографічних територій робить цю
тему ще актуальнішою. Вивчення та відродження старих традицій ярмаркування,
урахування регіональної специфіки та унікальності конкретного регіону, маркетинго-
вий супровід створюють можливості для розвитку подієвого туризму, і ярмаркового
зокрема.

Цю проблематику вивчали історики, економісти, культурологи, етнографи. Ярмарок
як невіддільну частину торгово-економічного життя країни характеризують такі
дослідники, як О. Сидоренко [21], М. Крикун та В. Кравченко [17], Н. Яковенко [23],
В. Берковський [1]. Історико-економічне бачення ролі ярмарків представлене у
колективній праці “Економічна історія України: Історико-економічне дослідження” [6].
Становленню та розвитку регіональної політики розвитку івентивного туризму
присвячені праці волинських науковців З. Герасимчук, В. Поліщука [3].

Ярмарок як феномен традиційно-побутової культури українців і джерело вивчення
звичаїв та традицій українського народу відображений у дисертаційних дослідженнях
В. Юрченко [28], Ю. Злобіна [7]. Проблеми взаємозв’язку історико-культурної
спадщини з туристичною індустрією порушує В. Корнієнко [16].

Наша мета – дослідження історико-економічної та культурної спадщини України,
і Волині зокрема, у становленні та розвитку ярмаркового туризму.
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В історії вітчизняного і світового досвіду організації та проведення ярмарки – одна
з найбільш ранніх форм торгівлі, а також подія, яка відігравала чи не основну роль
у життєдіяльності суспільства. На ярмарках і торгах міст та сіл України під барабан
оголошували постанови місцевих урядів, на міських майданах під час торгу кат карав
злодія, а корчма була місцем громадських зборів. Надання селу статусу міста
пов’язували із запровадженням у ньому ярмарків і торгів та за традиційним звичаєм
оформляли однією грамотою володаря держави.

Бурхливого розвитку ярмарки набували в Європі в період раннього середньовіччя
за умов натурального господарювання. Саме тоді відбувся поділ ярмарків на оптові
й місцеві роздрібні. Виникло ярмаркове право, багато ярмарків стало спеціалізованими
й міжнародними.

На характерну ознаку ярмаркової торгівлі в Україні середини XVII ст. звернув увагу
мемуарист Павло Алепський: “У козацькій країні ярмарки відбуваються безперервно,
від початку до кінця року; кожного свята, кожної пори року буває ярмарок в тому чи
іншому місті”. Приурочували ярмарки переважно до православних релігійних
свят [12, с. 1056].

У 1665 р. лише в 21 місті Україні відбулося 40 ярмарків, а через століття тільки на
Лівобережжі їх зафіксовано близько 550. Це привело до виникнення й формування
стану українського купецтва. У кожне свято до того чи іншого міста купці привозили
оливу, мигдаль, маслини, рис, родзинки, тютюн, червоний сап’ян, шафран, різне
коріння, перські матерії і бавовняні тканини. Жінки продавали на базарах та в розкіш-
них крамницях матерії, соболі й ін. [18, с. 34].

П. Алепський відвідав торги в Золотоноші, Черкасах, Прилуках і був вражений
розмахом та впорядкованістю ярмаркової торгівлі в Козацькій державі за гетьману-
вання Богдана Хмельницького. Заснування ярмарків відбувалось на юридичній підставі
королівських привілеїв чи царських указів й усвідомлювалось обома сторонами (тими,
хто давав право на ярмарок, і мешканцями міст, містечок і сіл, де це право реалізува-
лося) як захід, покликаний усебічно сприяти добробуту мешканців і держави [8, с. 89].

У більшості міст щорічно відбувалося від одного до чотирьох ярмарків, що тривали
один–два дні, іноді кілька тижнів. Окремі приватні міста одержували привілеї й на
більшу кількість ярмарків: у Ясногородці під Житомиром мало збиратись щорічно
десять ярмарків, а в Кочорові під Радомишлем – 12. За умов загального низького рівня
виробництва, яке виносило на ринок товари невеликими кількостями, а також напів-
замкненого характеру сільського господарства і поганого стану шляхів сполучення
ярмарки мобілізовували господарство цілих регіонів і доносили до найвіддаленіших
куточків країни масу товарів вітчизняного й іноземного походження, навіть найрідкіс-
ніші з них. Товари, закуплені значними партіями на ярмарках великих торговельних
центрів, розходились по менших ярмарках, йшли далі на міські й сільські базари-торги,
тривалий час їх продавали у постійній торгівлі міст і містечок [12, с. 1058].

Популярність Волині як одного з важливих торгово-економічних регіонів стала
помітною ще за часів Великого князівства Литовського, а після 1569 р. – Речі Посполи-
тої. Упродовж наступних століть Волинь знана не лише за містами, де відбувалися
ярмарки, а й як регіон, де формуються міжрегіональні та міжнародні торгові контакти.
Перші згадки про надання волинським містам ярмаркових днів датовані серединою–
кінцем XX ст. Саме в той час привілеї на відбуття ярмарків отримали Луцьк (31 липня
1497 р.), Дубно (6 червня 1498 р.), Степань (2 травня 1499 р.). Однак поява ярмарків як
цілісної системи припала на початок XVI ст., коли привілеї на ярмаркові дні отримала
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більшість економічно потужних міст Волинського воєводства – Полонне (5 березня
1511 р.), Дорогобуж (20 грудня 1514 р.), Острог і Красилів (1 травня 1518 р.) [1, с. 122].

За підтримки князя Костянтина Острозького місто Острог – єдине з усіх приватних
міст Волині отримало право на чотири двотижневі ярмарки в рік. Відомі та популярні
ярмарки відбувалися і в невеликих містечках, які оживали лише на час їхнього
проведення, а в інший період ледь животіли. Прикладом може бути ярмарок у м. Рівне,
що відбувався 1 вересня (на св. Симеона). Хоча ярмарок і мав значну популяр-
ність (лише 1549 р. на нього прибув караван зі 100 московських купців), однак
піднесення містечка до рівня середнього міста так і не відбулося.

Найбільш популярними були ярмарки в Луцьку, Острозі, Кременці, Дубно, Костян-
тинові. Торгове значення ярмарків, що відбувалися протягом середини XVI–першої
половини XVII ст. у цих містах, було надзвичайно великим, оскільки саме вони суттєво
впливали на торгово-економічне життя та ситуацію на теренах Волинського воє-
водства. Зберігаючи за собою монопольні привілеї на торгівлю, ярмарки цих міст
сприяли, як ніде більше на Волині, збагаченню купецтва, а також давали значні
прибутки до державної та приватновласницької скарбниць [1, с. 112–123].

Місто Луцьк ще від середини–кінця XX ст. мало право на проведення трьох річних
ярмарків: на Вознесіння, на св. Агнеси та на св. Михайла-архангела. У 1552 р. з огляду
на збільшення кількості волинських ярмарків і, крім того, перекривання деякими з них
ярмаркових днів у столиці Волині місту надано нові ярмаркові дні: 6 січня (на
Богоявлення), 20 липня/2 серпня (на св. Іллю), 1/14 вересня (на св. Симеона). З цих
трьох ярмарків великої популярності набули лише два перші, оскільки на св. Симеона
ярмарки відбувалися ще й у Тихомлі та Рівному.

Зона впливу ярмарків столиці Волині протягом середини XVI–першої половини
XVII ст. охоплювала округу з радіусом у 360 км на північний схід та 60 км на півден-
ний захід. Луцькі ярмарки, а особливо великі гуртові, відігравали помітну роль в
організації та регламентації внутрішньорегіональної торгівлі Волині, стимулювали
зовнішній, транзитний і посередницький товарообмін. Крім того, луцькі ярмарки були
своєрідними центрами в розподілі товарів по різних містах, містечках, селищах, селах
і хуторах [1, с. 124].

Торговельним центром міст зазвичай була центральна площа – ринок. У багатьох
з них там не лише збирали ярмарки і торги, а й провадили щоденну торгівлю. Ринок
ділили на “коморні” або “лавочні” місця – “пляци”, на яких зводили торговельні
заклади [10, с. 1058]. Продавали і вільні від споруд пляци під ринкове будівництво.
На Лівобережжі XVIII ст. такий пляц коштував дорого – 50–60 крб [19, с. 61].

Ярмаркова торгівля, як і в інших містах Волинського воєводства, у Луцьку відбува-
лася в закритих стаціонарних приміщеннях або ж безпосередньо на ринковій площі, де
товари розкладали в приміщеннях тимчасових. У першому випадку важливу роль
відігравали, згідно з джерелами, такі будівлі як “kramy, budy, sklepy, komory, piwnicy,
sienie”, а також приміщення в міській ратуші [1, с. 125].

Та не лише великі міста, а й містечка суттєво впливали на формування соціально-
економічного, культурного і політичного розвитку Волині. Багато з них виконувало
функції місцевих торгових центрів, було посередниками у торгово-економічних
зв’язках між міськими і сільськими мешканцями. Тому їхня торгова функція була
провідною, саме вона формувала їхні риси як специфічних поселень, відмінних від сіл
і близьких до міст. Торгова роль, зумовлена комунікаційними шляхами, яскраво
виявлялася на півночі й заході Волині. У містечках розвивали всі форми внутрішньої
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торгівлі: базарну, стаціонарну, розносну. Тут проводили торги і ярмарки, працювали
крамниці й корчми. Крім того, містечка брали участь у міжрегіональній і транзитній
торгівлі [13, с. 29].

Наприклад, волинське містечко Олика відігравало роль локального торгового
центру. Торгівлю вели як стаціонарну (наприклад, у 1825 р. було 102 дерев’яні
крамниці, “построенные публичными рядами”), так і ярмаркову (щороку проходило
два–три ярмарки, товарообіг яких дещо перевищував тисячу рублів) [14, с. 500].

Цікавим питанням дослідження розвитку ярмарків є проблема розміщення й году-
вання коней, волів та іншої худоби, яку приганяли на продаж. Дослідник
В. Берковський писав, що джерела фіксують існування лише одного поля для випа-
сання худоби поблизу м. Луцьк – “земли Боротинскои...”. Однак, за припущенням
науковця, таких місць було набагато більше. Автор довів, що прибуття, наприклад,
до Луцька 1581 р. на Богоявленський ярмарок лише 89 купців з 13 різних міст
тогочасної Речі Посполитої “з товаришами й іншими купцями” зумовило потребу
розміщення щонайменше 500 коней. Якщо до цього додати постійну торгівлю великою
рогатою худобою, то лише за приблизними підрахунками місто та його околиці двічі в
рік мали забезпечити протягом одного–двох тижнів годування до 10 тис. голів
худоби [1, с. 126–127]. Згідно з даними М. Грушевського, на початку XVII ст. лише
п. Сулятинський з Галича пригнав на один з Луцьких ярмарків 3 000 волів, 600 ялівок,
6 000 овець і баранів [4, с. 177].

У першій половині XIX ст. в Україні діяло 10 (із 13 загальноімперських) велетнів
торговельних оборотів: Троїцький і ще два харківські ярмарки, Іллінський (у Ромнах,
а з 1852 р. у Полтаві), Введенський (у Сумах), Маслянський (у Ромнах), Хрестовоздви-
женський (у Кролевці), Контрактовий (у Києві), Онуфріївський (у Бердичеві)
і Георгіївський (у Єлисаветграді) ярмарки. Зростала кількість і обороти інших, менш
значних українських ярмарків. Зокрема, 1802 р. у Полтавській губернії було
243 ярмарки з привезенням товарів на 5 018 тис. руб., а 1860 р. їх уже стало 526 з
привезенням товарів на 40 млн руб. Якщо на початку XIX ст. товарів на Іллінський
ярмарок привозили на суму від 1 до 2 млн руб., то в 1857 р. – на 22 млн руб. У 1857 р.,
згідно зі звітом міністра внутрішніх справ, у губерніях України відбулося
1 787 ярмарків. Вартість привезених товарів становила 96 млн руб., а проданих –
54 млн. Основна частина ярмарків припадала на Харківську (474), Полтавську (379)
і Чернігівську (206) губернії [5, с. 45].

Розвиток капіталістичних відносин сприяв певній спеціалізації широкомасштабних
торговельних операцій. Найголовнішими центрами збуту хліба були такі міста
й містечка: у Київській губернії – Умань, Біла Церква, Ржищів, Богуслав, Златопіль,
Липці, Сквира; у Волинській – Ковель, Ратне, Острог, Корець, Луцьк, Дубно, Житомир,
Устилуг, Берестя; у Подільській – Могилів, Балта; у Чернігівській – Глухів, Борзна,
Конотоп; у Катеринославській – Нікополь, Маріуполь; у Херсонській – Одеса, Херсон,
Миколаїв, Єлисаветград, Ананьїв і Новогеоргіївськ.

Своєрідним “продовженням” великих українських ярмарків “знизу” були дрібні
(або так звані селянські) ярмарки, де відбувався збут сільськогосподарських продуктів
і сировини. Наприклад, на подібних “торговельних з’їздах” дореформеної Київщини
більшу частину продавців становили самі виробники товарів: хліба, шерсті, меду,
дьогтю, смоли, дерев’яних виробів тощо, а покупців – місцеві споживачі або промис-
ловці, які з дрібних закупок збирали більш-менш значні партії товарів для продажу їх
оптовим торговцям. Ця торгівля мала суто народний характер, у ній брали участь
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дрібні виробники й дрібні промисловці: селяни, міщани, одновірці й інші, а великі
виробники: поміщики, фабриканти й оптові торговці, збували та купували товари на
місці, на великих ярмарках, на пристанях, у портових містах [6, с. 565].

В економічному розвитку волинських міст другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
торгівля мала провідні позиції. Розширення базарної форми торгівлі засвідчене
зростанням кількості базарних днів, а також торгових площ у містах. Міцні позиції в
торгівлі сільськогосподарською сировиною, ремісничими та мануфактурними
виробами продовжували утримувати роздрібні одноденні ярмарки. Водночас зростала
кількість гуртових багатоденних ярмарків [20, с. 15].

Проведення ярмарку приваблювало велику кількість людей. Окрім виконання тор-
говельної та економічної функції, ярмарки були місцем різноманітних народних розваг.
Зазвичай на ярмарок приїжджали цілими сім’ями. З метою повеселитися поспішала
на ярмарок передусім молодь.

Колоритну, неперевершену картину українського ярмарку як традиційного народ-
ного свята змалював М. Гоголь, не лише створивши картину народного свята,
а й розкривши сутнісні риси народного характеру й народної душі українців. На
перший погляд, ярмарок є хаотичним скупченням торгового люду. Умисно посилюючи
це оманливе враження, М. Гоголь узяв до другого розділу повісті епіграф із комедії
свого батька В. Гоголя: “Що, Боже ти мій, Господи! Чого нема на тій ярмарці! Колеса,
скло, дьоготь, тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі… так, що хоч би в кишені було
рублів і з тридцять, то й тоді б не закупив усієї ярмарки”.

Проте ярмарок “тільки на перший погляд… являє собою хаос. Насправді він –
єдність свого порядку і свого хаосу, невіддільних один від одного”. Попри позірну
хаотичність, ярмарок в інтерпретації М. Гоголя є чинником гармоніювання, упорядку-
вання всіх сфер народного життя: розкуплені на ярмарку товари займуть своє місце в
господарстві селян, ремісників та інших соціальних верств, сприяючи його оснащенню
і впорядкуванню; безладний ярмарковий гомін після завершення торгів стихне
і перейде у стрункий спів різних гуртів, які в різних кутках ярмаркової площі й поза
нею святкують вдале завершення торговельних операцій купівлі–продажу [9, с. 146].

На українських ярмарках зародилися нові мистецькі жанри: вертеп, інтермедії,
балаган, репертуар якого складався з примітивних п’єс героїчного, сатиричного та
побутового характеру, а також пантомім, iнтермедiй, спiвiв, танців. Аби зібрати
якомога більше роззяв, під час ярмарків влаштовували й видовища фокусників,
акробатів, дресирувальників, ремісників-аматорів, камер-риторів, буфонади, маріо-
неткові вистави, виступи стрибунів, канатохідців, танцюристів, дресированих мавп,
силових акробатiв, факiрiв, дресированих ведмедiв.

Ярмаркова торгівля супроводжувалася власною народною термінологією. Напри-
клад, сам ярмарок у багатьох місцевостях називали “товчок” або “товкущий базар”,
торгівлю напередодні ярмаркового дня – “підторжям”, а завершення ярмарку –
“розторжжям”, “розбазар’ям”.

Дослідниця В. Юрченко, вивчаючи народні розваги на українському ярмарку другої
половини ХІХ–початку ХХ ст., пише, що в губернських і повітових містах, у багатьох
містечках та селах України того часу під час ярмарків основними розвагами для народу
були розважальні балагани, які споруджували за ініціативою представників з народу.

Спектаклі, які проводили на ярмарках, були наближеними до тогочасного профе-
сійного театрального мистецтва. Відомо, що у дореформений час на Іллінському
ярмарку в Ромнах, а потім у Полтаві, з’явилися приїжджі актори, які давали спектаклі
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для панства та купців. Про це писав В. Василенко, зазначаючи, що на інших ярмарках
публіка задовольнялася “поганенькими кумедіями”, інколи розважалась дресирова-
ними ведмедями тощо.

Для дійства споруджували тимчасову будівлю (балаган), де виступали артисти
різноманітних жанрів: гімнасти, еквілібристи, клоуни, жонглери, музиканти, танцю-
ристи, фокусники, співаки, міми, дресирувальники. Розважальні балагани для народу
були трьох груп: “ляльковий театр”, “комічні пантоміми і народні сцени”, цирк.
І нестачі глядачів на цих театралізованих дійствах не було.

Будь-яка народна сцена, яку розігрували на ярмарку, відображала різні суспільні
конфлікти між різними верствами населення. Саме в цьому і полягає просвітницьке
значення “народного театру”, який мав змогу впливати на свідомість глядачів –
учасників ярмарку.

Окрім балаганів, на українському ярмарку розміщували й каруселі. Наприклад, на
Покровському ярмарку в місті Лубни за описом Я. Забело, для ярмаркової публіки
пропонували різні веселощі, зокрема карусель. Господар каруселі, словак за національ-
ністю, роз’їжджав по багатьох містах і ярмарках. Плату за прокат він брав по 3–5 коп.
з особи. Судячи з прибутку, який він отримував від прокату на каруселі, народ
полюбляв каруселі як вид розваг. Наприклад, у Ромнах Полтавської губернії він
заробив 300 руб., а от у Лохвиці – 6 руб. [26, с. 53].

Ярмарковий товар дивував різноманіттям, задовольняючи матеріальні потреби
сільського та міського населення. Поступово в ярмарковій торговельній діяльності
склалися церемоніальні дії вдалої готівкової та безготівкової “мінової” угоди. Найваж-
ливішою категорією ярмаркових товарів була худоба (коні, корови, воли, свині та
вівці), тому під час їхньої купівлі–продажу важливо було обом сторонам отримати
зиск.

Як зазначає В. Юрченко, після визначення остаточної ціни на худобу покупець та
продавець били один одного по руці і, перехрестившись, промовляли молитву
“Господи поможи! Дай, Боже, щоб я поблагодарив тебе за воли, а ти мене за гроші”,
або ж “Щоб продавцеві Бог дав щастя із грошей, а покупцеві із худоби”. Характерним
під час купівлі худоби було те, що покупець завжди брав худобу у продавця з вуздеч-
кою (купуючи коня) або налигачем (купуючи вола чи корову). Передаючи коня чи вола
покупцю, продавець брав повід вуздечки чи налигача через полу свого кожуха чи свити
і вручав його покупцеві, який таким же способом приймав його.

У народі вважали, що продавець разом з проданою худобою передавав покупцеві
й щастя, тому, тримаючись за полу кожуха чи свити, частину щастя він усе ж таки
залишав і собі. Через полу продавець отримував і гроші за продану худобу як ознаку
збереження торговельної таємниці. Ознакою підтвердження вдалого завершення
торговельної угоди купівлі–продажу худоби було виставлення могоричу, розпивання
якого остаточно скріплювало всі умови торгової домовленості. Ці дії виконували
очисну функцію і цим освячували акт переходу чужої власності [25, с. 120]. Звичай
купівлі коней, волів, корів передбачав наявність свідка, який мав підтвердити закон-
ність збуту худоби [11, с. 88–89].

На українських ярмарках продавали, веселилися, спілкувалися та харчувалися
з національним колоритом, який був доведений до усталених традиційних норм. Їдучи
на ярмарок, з дому привозили хліб, пироги, бублики, пряники, сало, ковбаси, сметану,
ягоди (вишні, сливи, порічки) та овочі, насіння. Ці харчові запаси часто використову-
вали для обмінного “підторжя”.
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Яскравий опис ярмаркового життя, зокрема, обряду визначення місця на щасливий
продаж, описав Г. Квітка-Основ’яненко. З чужою паляницею потрібно було стати на
схід сонця, тричі перехреститися і покотити її навпроти сонця. Де паляниця зупинялася
і падала, там було місце на щасливий продаж [15, с. 82, 87–90].

Обов’язковим на ярмарку було забезпечення їжею приїжджих ярмарчан. Заклади
харчування під відкритим небом на торговельній площі називали по-різному: “борщі”,
“прожорний ряд” тощо. У них був широкий асортимент традиційних страв української
кухні: це перші й другі страви та різноманітні ласощі, з яких переважали сластьони.
Окрім цих ласощів, на ярмарку приготовляли “пальчики”, “стовпці”, млинці, пиріжки,
паляниці, вареники. Відповідно, їжу, яку приготовляли безпосередньо на ярмарку і
споживали ярмарчани, можна розділити на дві групи: та, яку вживали у повсякденному
раціоні харчування, і спеціальні страви, які виготовляли лише на ярмарках [28, с. 15].

Переваги їжі на ярмарку від харчування в корчмі полягали у тому, що все готували
на очах у людей, тому не використовували неякісних продуктів. Зазвичай, у цьому
своєрідному промислі брали участь цілі сім’ї селян (винятково українці), які кочували
з приладдям мандрівної кухні, починаючи з ранніх весняних і закінчуючи пізніми
осінніми ярмарками, вони залишали вдома лише членів сім’ї похилого віку для догляду
за городами та домашньою худобою.

Під час приготування їжі роботу чітко розподіляли на чоловічу та жіночу. Чоловіки
вибудовували глинобитні печі, різали і “патрали” куплених тут же, на ярмарку, баранів,
рубали дрова, носили і возили воду. А жінки та діти-підлітки готували їжу, перемивали
посуд, подавали гостям страви, які з’їдали на відкритому просторі чи в наметах. Жінки-
куховарки, зазвичай, були чисто одягнені, а роль “подавальниці” виконували молодіші
та гарніші.

Асортимент ярмаркової їжі був різноманітний: це і простонародні харчі, і всілякі
святкові “витребеньки”. Найбільш ходовим товаром були ярмаркові ласощі. Їхнє
різноманіття вражає. Кожен солодкий виріб мав свою назву і відображував певний
побутовий предмет, особливо це стосувалося пряників. Пряники, що зображували
духовні предмети – хрест і Євангеліє; пряники, які випікали у вигляді людської
подоби (серед них найбільш популярні – “дівчинка” і “козак на коні”); пряники, що
зображували тварин, головно коней, а також пташок; пряники у вигляді рибок,
пряники, що зображували геометричні фігури (ромбічні, квадратні, продовгуваті,
круглі чи овальні), інколи зірку чи кільцеподібні пластинки з медового або цукрового
тіста. За якістю та формою пряників дослідники фіксували регіональні відмінності.
Наприклад, на лівобережних ярмарках кількісно переважали медові пряники
із зображенням людей, тварин та інших предметів, тоді як на Правобережжі – білі
цукрові пряники, що мали форму неправильних геометричних фігур і були простими,
без усіляких прикрас [25; 27, с. 221–222].

Для сільських жителів відвідування ярмарку, який відбувався в місті чи містечку,
розкривало можливості ознайомлення з міською культурою, різними невідомими для
них формами дозвілля, яке під час ярмарку набувало широкого розмаху. “Лише розваги
на ярмарковій території були спільними для всіх учасників, а за її межами дозвілля
кожної людини було розфарбоване в кольори, що визначали її статус”. Ця думка
Ю. Хоптяра доводить величезне значення ярмарку, який об’єднував усі верстви
населення і створював однакові умови для всіх його учасників [24, с. 173].

Новим явищем і одночасно продовженням історії та традицій ярмаркування є подіє-
вий або ж івент (event) туризм, який в Україні тільки набуває популярності. Фахівці
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визнають перспективність цього виду туризму, зважаючи на багатовікову історію
і традиції, характерні для кожного регіону. До івентів можна зачислити різні заходи:
ярмарки, фестивалі, карнавали, паради, концерти, прем’єри фільмів, театральні вистави
тощо. Це події, або спеціально заплановані соціально-суспільні події чи заходи, що
відбуваються в певний час і з певною метою та мають певний резонанс для су-
спільства [22, с. 25–26].

Ретроспективний аналіз проведення ярмарків засвідчує, що в різні часи це була
подія, що збирала велику кількість людей, приносила великі прибутки, була радісною
подією, святом як для місцевих жителів, так і для приїжджого люду. Вивчення
і збереження історико-культурної спадщини проведення ярмарків дають основу для
розвитку подієвого туризму, і ярмаркового зокрема. Цьому сприяє геополітичне
розташування, етнічний склад населення, багатство народної культури, регіональні
особливості традицій і обрядовості. Ярмарковий туризм, а останніми роками ярмар-
ково-виставкова діяльність, є тими подіями й одночасно рекламними заходами, що
приносять інвестиції в регіон, приваблюють туристів. Отже, ярмарок як подія,
актуальна як дійство, що позиціонує регіон та його переваги в економічному,
культурному і туристичному аспектах.

Основними перевагами розвитку такого роду івентів у регіоні є такі: швидка
оборотність капіталу у цій сфері; висока дохідність; можливість створення нових
робочих місць, підвищення рівня життя населення; позитивний вплив на формування
іміджу території; популяризація регіону як місця відпочинку; запровадження культури
організованого масового відпочинку; синергічний вплив на розвиток інших сфер
діяльності та можливість підвищення інвестиційної привабливості регіону.

Щодо загальних перспектив та можливостей розвитку івентивного туризму
в регіоні, зокрема ярмаркового, то це розвиток території, привернення туристичних
потоків, створення нових і розширення діяльності наявних фірм, розвиток готельного
та ресторанного господарств, стимулювання сувенірно-рекламної сфери, поява івент-
агенцій, підготовка івент-менеджерів, створення мультифункціонального виставково-
розважального комплексу тощо. Зокрема, цей вид івенту сприяє розвитку регіону
і рекламує територію, наповнює бюджет, формує інвестиційну привабливість регіону,
створює нові фірми та робочі місця, розвиває інфраструктуру та благоустрій, туризм
і торгівлю, науку та нові технології.

Суспільство загалом отримує яскраву подію, підвищує культурний розвиток
і обізнаність, береже традиції минулих поколінь, відроджує старі професії і так формує
зайнятість населення. Для туристів ярмарковий івент є новим видом туристичного
туру, що дає змогу отримати незабутні враження, провести змістовний відпочинок,
поєднавши дозвілля та інформацію [3, с. 107].

В Україні ярмарковий туризм, як найвідвідуваніше дійство, представлене
Сорочинським ярмарком, інші ж регіональні ярмарки ще не набули популярності
і є туристично непривабливими як івенти. Подієвому туризму не приділяють належної
уваги, не використовують його потенціал для розвитку туризму та економіки. Усі
заходи сприймають у вузькому значенні, тільки як культурну, спортивну чи ділову
подію та не асоціюють як основу для подієвого туризму.

Незважаючи на такий стан речей, динаміка у розвитку виставково-ярмаркової
діяльності в Україні все ж є. Наприклад, якщо 1996 р. проведено 584 виставкові заходи,
то у 2000 р. – 848, виставкова площа зросла з 145 091 м2 у 1996 р. до 184 039 м2

у 2000 р. Кількість учасників (фірм) збільшилася майже вдвічі – з 9 783 у 1996 до
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18 131 у 2000 р., а кількість відвідувачів, відповідно, – з 0,95 до 3,54 млн осіб. Про
свою діяльність у 2008 р. перед органами державної статистики прозвітувало
127 організаторів виставок та 17 виставкових центрів. За даними звітів, виставковими
організаціями України проведено 1 174 виставкові заходи, з них 653 виставки та
521 ярмарок. У 2012 р. звітувало 96 організаторів виставок та 18 виставкових центрів.
Виставковими організаціями України у 2012 р. проведено 1 010 виставкових заходів,
із них 480 виставок та 530 ярмарків [2].

Отже, ярмарковий туризм в Україні, як частина подієвого, є інноваційним явищем,
якому провідні туроператори пророкують майбутнє. Нині виставково-ярмаркова
діяльність, як пряме продовження традицій минулого, сприяє зміцненню міжнародного
авторитету держави, розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі, просуванню
вітчизняних товарів на ринки інших країн, а також є одним з видів рекреаційно-
туристичної діяльності.

Історико-культурна спадщина ярмарку як соціокультурного феномену українського
суспільства дає змогу відчути неповторний колорит свята, національну самобутність,
психоестетику дійства. Подальші дослідження ярмарку як події історичного,
економічного і культурного змісту допоможуть формувати і розвивати ярмарковий
туризм.
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Role and place of fair in economical and cultural life of the country were considered. History of fair
conduction was investigated, including in Volhyn region. Fair as an event, that collects large amount
of people, positioning the region and its benefits in economical, cultural and tourism aspects was
analyzed.
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