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Ярмарок історично означав щорічний ринок, обмін товарами, важливу 

економічну подію, тому відігравав вагому роль у суспільстві. З часом ярмарок 

став трансформуватися у соціокультурне явище, характеризуватися відходом 

від повсякденності, означати святкову подію в житті людей. Він став 

виконувати функції як обміну товарами, так і продажу, або товарно-грошових 

відносин, функцію міжкультурної комунікації, приємної та корисної організації 

дозвілля тощо.  

З наукових джерел відомо, що історія вітчизняної ярмаркової діяльності 

налічує близько тисячі років і починається зі стихійних ярмарків, які спочатку 

не мали чітко визначеного плану і організовувалися за необхідності місцевих 

жителів. Найстаріша документальна інформація про це явище сягає першої 

половини XII ст. Це відомості про традиційні щорічні святкування в Київській 

Русі [1]. Традиція проведення ярмарків прийшла в Україну з Західної Європи, 

де вони відбувалися у великих містах ˗ Відні, Познані, Кеніґсберзі, Пешті та 

інших. Вже в XVI ст. купці з цих міст стали завозити свої товари в Україну, і 

проведення ярмарків стало популяризуватися на українських землях. 

Спочатку прототипи великих ярмарків проводилися при монастирях під 

час храмових свят. Їх відзначали в укріплених поселеннях у Ніжині, Києві, 

Чернігові та Сумах [2]. Набували розмаху ярмарки у Львові, Дубні, Харкові, 

Полтаві, цьому сприяла побудова шляхів та залізниць. На них торгували 

вовною, цукром, олією, збіжжям, мануфактурою, іншими товарами. З часом 

практика ярмарків розвивалася. Вже у XV-XVI ст. на цих щорічних торгах 

велася активна торгівля: виробники продавали вироби зі скла, віск, селітру, 

кримську сіль. У 1927 році в Україні було 15 тисяч ярмарків у 1500 місцях. 

Основними клієнтами ярмарків були купці, але торгівля йшла і між звичайним 

людом, де кожен купував те, чого не міг виготувати сам. Ярмарки зазвичай 



проводилися під храмові свята або святочні сезони, цим пояснювалася їх назва. 

Ярмарки символізували поєднання праці й відпочинку, спілкування і розваг. 

Вони ставали важливими суспільно-культурними подіями, сприяли внутрішній 

та зовнішній торгівлі, спілкуванню людей, зміцнювали товариські, родинні та 

добросусідські зв’язки, загалом сприяючи розвитку українських міст. І сьогодні 

ярмарки продовжують існувати як місце збуту виробів народних майстрів.  

На теренах сучасної України ярмарки відіграли визначну роль у 

формуванні загальнонаціонального ринку. Поступово вони набули 

міжнародного значення, адже традиційно в них брали участь купці з багатьох 

європейських країн (особливо Балканського півострова) і Близького Сходу. 

Велася активна торгівля і взаємовигідний обмін товарами. Ярмарки набули 

більш глибокого змісту, на певний період вони ставали локальним комерційним 

і культурним центром, місцем зустрічі представників різних країн, приводом 

для їх міжкультурної комунікації і рекламування товарів. Купці, реалізовуючи 

свої товари, використовували різні прийоми з метою привернути увагу 

покупців. У хід йшла незвичайна упаковка, специфічне розміщення товару на 

прилавках, намальовані плакати з зображенням продукції тощо. Усну 

ярмаркову рекламу формували крики рознощиків, бродячих ремісників, 

фокусників, артистів та професійних «зазивайлів» [2]. Віршовані звернення 

були не просто видом усної ярмаркової реклами, а певного роду мистецтвом. 

Спочатку людей закликали подивитися на товар. А далі «естафету» переймали 

купці та їх помічники. Їхньою справою було продемонструвати товар, 

проінформувати покупця, переконати, що цей товар найкращий. Тож ярмарок 

дав витоки сучасній рекламі, яка стала обов’язковим елементом сучасних 

ярмаркових стратегій. 

Ярмарки відбувалися в різних містах і присвячувалися історичним та 

релігійним подіям, державним і народним святам. Вони включали в себе різні 

види народного мистецтва, масові гуляння, скоморошество, жарти. Головною 

особливістю ярмарку було поєднання свята та комерційної вигоди. На нього 

з’їжджалися торгівці з різних губерній і навіть країн, тому було необхідно 



забезпечити його інформаційну підтримку у вигляді яскравих тематичних 

плакатів, малюнків, нáписів.  

З початку 1920-х років ярмарки в Україні почали відновлюватися з 

причини недостатньої мережі та організації офіційної торгівлі. Переважали малі 

та середні ярмарки, з’являлися нові ринки збуту, нова продукція. 

Сьогодні загальна система виставково-ярмаркових послуг України 

концентрується навколо більш ніж 30 різновидів виставкових заходів, серед 

яких конгреси, форуми, фестивалі, конференції, симпозіуми, виставки, салони, 

ярмарки, аукціони тощо. Стосовно розвитку ярмаркової діяльності у Харкові 

зауважимо, що у 1994 році з участю автора тез Северина В.Д. був проведений 

І Міжнародний бізнес-форум та виставка-ярмарок «Зустрічі в Харкові», а у 

Палаці культури і техніки ХЕМЗ (Харківського електромеханічного заводу) був 

відкритий І бізнес-форум «Слов’янський базар-94». В рамках Національної 

іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» під патронатом Асамблеї ділових кіл 

України, починаючи з 1999 року, в Києві щороку проводився діловий форум, в 

якому брали участь вітчизняні товаровиробники та підприємці, діячі науки та 

культури, представники державної влади, ділових та творчих спілок, посольств 

та консульств, народних депутатів, політиків, журналістів, іноземних гостей. У 

2003 р. Северин В.Д. здійснив рішення екстер’єру та емблеми Великого 

Слобожанського ярмарку в м. Харкові, традиція якого збереглася до сьогодні.  

Сучасний ярмарок виходить за межі економічного простору і стає важливим 

елементом міжкультурної комунікації ˗ місцем зустрічі представників різних 

сфер діяльності, яскравим явищем візуальної культури та складовою сучасного 

туризму. Люди їдуть на ярмарки до інших країн, щоб познайомитися з 

промисловими товарами, з предметами побуту, з традиціями, звичаями, відчути 

іншу і свою національну ідентичність. 
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