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ЯРМАРКИ ВОЛИНІ
ЯК ОСЕРЕДКИ ВНУТРІШНЬОГО, МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО

ТА МІЖНАРОДНОГО РИНКІВ УКРАЇНИ
(СЕРЕДИНА XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII ст.)

Проблема розвитку торгово%економічних відносин наприкінці XVI – у першій по%
ловині XVII ст. на теренах Волинського воєводства у вітчизняній історії була піддана
дослідженням відносно нещодавно. Серед найцінніших студій варто виділити праці
таких дослідників, як О. Сидоренко (дослідження загальних засад участі Волині у між%
народній торгівлі ІХ – ХVІІ ст.), В. Кравченко та М. Крикуна (праця містить важливі
матеріали та висновки щодо стану й розвитку торгівлі збіжжям та лісовими товарами
на теренах Волинського воєводства, а також характерні риси участі волинської шляхти
у провадженні торгівлі)1. У зарубіжній історіографії найвагоміші дослідження було
зроблено представниками польських історичних шкіл та напрямків (С.Гуржинський,
Й.Неч, І.Шипер, А.Вавринчик, Й.Барановський та ін.)2. Треба відзначити, що для поль%
ської історіографії актуальним є заповнення нечисленних прогалин у вивченні торгівлі
окремих волинських міст, публікація джерел з даної теми та вирішення методологічних
засад дослідження розвитку торгівлі. Однак в цілому, як у вітчизняній, так і в зару%
біжній історіографії поза увагою дослідників залишився значний комплекс проблем,
пов’язаних з торгівлею Волині та формуванням її внутрішнього, міжрегіонального чи
міжнародного ринків, як і всієї України. Прагнучи до ліквідації згаданих лакун в істо%
ріографії питання, зробимо спробу усталення характерних особливостей розвитку різ%
них форм провадження торгівлі, а зокрема системи ярмаркової торгівлі.

Жвавий товарно%грошовий розвиток Волинського воєводства та його участь у міжна%
родному ринку сприяли поширенню та зміцненню ярмаркової системи. Найістотніший
вплив на формування даної форми торгівлі справило зростання попиту на товари по%
всякденного вжитку, а на цьому тлі – й на товари розкоші. В кінцевій фазі середньо%
віччя (XIV – XV ст.) простежується збільшення купівельної спроможності міщанства
та селянства на тлі зменшення фінансових прибутків волинської шляхти. Цей чинник
вплинув на формування структури попиту на ярмарках Волинського воєводства.
Шляхта, намагаючись відновити свої позиції, усе частіше й активніше включається
у торгово%економічні відносини3.

Поява значної грошової маси в обігу на теренах воєводства, а також зростаюча
купівельна спроможність населення сприяли росту популярності Волині як одного
з важливих торгово%економічних регіонів Великого князівства Литовського, а після
1569 р. – Речі Посполитої. Збільшення обсягів товаропотоків між окремими містами
воєводства сприяло формуванню внутрішньорегіонального ринку, а долучення до ньо%
го купців з інших теренів України сформувало міжрегіональний ринок Волині.

Якщо внутрішньорегіональний ринок являв собою наступну, вищу стадію розвитку
локального ринку (на відміну від останнього, участі в ньому не брав інститут перекуп%
ництва), то міжрегіональний був проміжною ланкою на шляху до участі Волинського
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воєводства у міжнародному ринку (в обох випадках, окрім шляхти та духовенства,
участь у ньому брало велике й середнє купецтво). Однак основною формою прояву
вищевказаних типів ринку є міські ярмарки. Умовно їх можна поділити на великі, або
гуртові, міжрегіональні та локальні. Подібна диференціація ярмарків спричинена спе%
цифічними рисами господарського розвитку окремих частин Волинського торгово%
економічного регіону, більшою чи меншою значимістю торговельних шляхів, що про%
ходили через центри ярмаркової торгівлі.

Перші згадки про надання волинським містам ярмаркових днів датуються середи%
ною – кінцем XV ст. Саме в цей час привілеї на відбуття ярмарків отримали Луцьк
(31 липня 1497 р.), Дубно (6 червня 1498 р.), Степань (2 травня 1499 р.)4. Однак поява
ярмарків як цілісної системи припадає на початок XVI ст., коли привілеї на ярмаркові
дні отримала більшість економічно потужних міст Волинського воєводства – Полонне
(5 березня 1511 р.), Дорогобуж (20 грудня 1514 р.), Остріг і Красилів (1 травня 1518 р.)5.
Ярмарки тривали, зазвичай, 1–2 тижні і були “прив’язані” до певних релігійних свят,
хоча іноді церква протестувала проти цієї традиції. Так, наприклад, у вищезгаданому
привілеї місту Луцьку вказується, що один із трьох ярмарків мав відбуватися “в дні
Вознесіння Господнього (з четверга шість тижнів після Великодня)”6. Характерно, що
на теренах Волинського воєводства практикувалося поєднання в одному місті чи міс%
течку ярмаркових днів у релігійні свята як за католицьким, так і за православним ка%
лендарем з певною перевагою в бік “руського” – православного календаря. В Берестечку
за привілеєм 1547 р. ярмарки мали відбуватися на св. Іллі (за православним кален%
дарем) і на запусти перед св. Філіпом (за католицьким календарем), в Острозі, за при%
вілеєм 1518 р., з 4 наданих ярмарків один (на св. Онуфрія) відбувався за католицьким
календарем7.

Кількість ярмарків на рік визначалася, з одного боку, великокнязівськими чи коро%
лівськими привілеями, а з іншого – популярністю та прибутковістю торгівлі в даному
місті. Оскільки ярмарки відбувалися протягом року один за одним, то для зручності як
приїжджих, так і місцевих купців місця проведення ярмарків визначалися таким чи%
ном, щоб вони проходили у містах, розташованих недалеко одне від одного. Наприк%
лад, Остріг (19 грудня) – Полонне (22 грудня) – Остріг (7 січня) – Черняхів (14 січня) –
Остріг (19 січня)8. За підтримки князя Костянтина Острозького місто Остріг – єдине
з усіх приватних міст Волині – отримує право на 4 двотижневі ярмарки на рік.

На ярмарках зустрічалися купці з різних міст, а іноді навіть країн, укладали дого%
вори та трансакції. Відзначимо, що іноді відомі та популярні ярмарки відбувалися
в невеликих містечках, які оживали лише на час їх проведення, а в інший період ледь
животіли. Як вказує Є. Топольський, відбуття ярмарків у подібних містечках майже
не впливало на піднесення населеного пункту на вищий щабель його розвитку, оскіль%
ки головну роль тут відігравали процеси, характерні для розвитку локального ринку9.
Прикладом може бути ярмарок у м. Рівному, що відбувався 1 вересня (на св. Симео%
на)10. Хоча ярмарок і користувався значною популярністю (лише в 1549 р. на нього
прибув караван зі 100 московських купців11), однак піднесення містечка до рівня се%
реднього міста так і не відбулося.

З огляду на торгово%економічний розвиток, найбільш популярними були ярмарки
в загальновідомих містах. До них можемо зарахувати воєводське місто Луцьк, центр
т.зв. “князівства Острозького” Остріг, а також Кременець, Дубно, Костянтинів. Торгове
значення ярмарків, що відбувалися протягом середини XVI – першої половини XVII ст.
у вказаних містах, було надзвичайно великим, оскільки саме вони суттєво впливали
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на торгово%економічне життя та ситуацію на теренах Волинського воєводства. Збе%
рігаючи за собою монопольні привілеї на торгівлю, ярмарки цих міст сприяли, як ніде
більше на Волині, збагаченню купецтва, а також приносили значні прибутки як до дер%
жавної, так і до приватновласницької скарбниць. На ці ярмарки прибувало від кількох
сотень до кількох тисяч осіб: мандрівні купці, шляхта, ремісники, люди “luџnе”, а також
багато інших осіб різного походження. Ділові операції, які відбувалися тут, досить час%
то охоплювали суми в декілька десятків тисяч злотих. Так, наприклад, у 1633 р. між
олицькою капітулою та люблінськими євреями було укладено угоду на суму в 15000 поль%
ських злотих12.

Щоб скласти більш%менш об’єктивне уявлення про ярмарки в тогочасних великих
і середніх містах Волині, звернімося до основних рис ярмаркової системи в двох з най%
важливіших волинських містах – Острозі та Луцьку.

Оскільки Остріг належав до категорії приватних міст Волині, то і його торговельні
стосунки визначалися не лише постановами сейму та короля, а й постановами влас%
ника міста, його урядників, а з моменту надання місту магдебурзького права у 1585 р. –
й магістрату на чолі з війтом. Згідно з привілеєм на магдебургію від 7 червня 1585 р.,
в Острозі під час ярмарків було дозволено вільну торгівлю як для місцевих, так і для
приїжджих купців: “... всим людем обывателям панстев наших и чужоземцом волно
с товары всякими приездчаючи торговати, продавати, и куповати…”13 До обов’язків
міського уряду належав безпосередній нагляд за дотриманням торгового права. Од%
нією зі специфічних прерогатив князівської влади в Острозі було те, що власник мав
право заборонити чи дозволити продаж тих чи інших товарів у межах міста або навіть
заборонити в’їзд до міста певним купцям. Так, наприклад, сталося у 1588 р., коли до
Острога було заборонено в’їзд купцям з м. Заславля у відповідь на подібні дії князя
Кузьми Заславського14.

Основним центром торгівлі у м. Остріг була ринкова площа з ратушею та дзвіни%
цею. На цій площі торгували як у закладах стаціонарного характеру (ятках, шинках,
крамничках тощо), так і з возів і тимчасових торгових прилавків. Крім торгових при%
міщень, на острозькій ринковій площі розташовувалася міська вага, з якої бралося ми%
то, та воскова з соляною комори, прибуток від яких ішов у замкову скарбницю.

Необхідно відзначити, що основний ареал впливу острозьких ярмарків обіймав те%
рени Південно%Східної Волині. Таким чином, вони безпосередньо впливали на ступінь
розвитку торгівлі в таких містах, як Заславль, Корець, Полонне, Рівне, Костянтинів.
Як вказав А. Виробіш, приватні міста досить рідко були спроможними відіграти якусь
помітну економічну роль. Крім того, вони були адміністративними центрами великих
магнатських маєтків і, що головне, були досить зручними для провадження транзитної
та місцевої торгівлі. Лише деякі з них могли стати великими населеними пунктами,
центрами ремісничого виробництва чи торгівлі і навіть змагатися з королівськими
містами (як, наприклад, Остріг чи Дубно). У цілому, роль приватних міст визначалася
метою їхнього існування, а саме збільшенням прибутків з магнатських маєтків завдяки
додатковим надходженням, а також торгівлі й ремеслу, продажу товарів з магнатських
фільварків15.

Дещо більше відомостей про основні риси розвитку ярмаркової системи, а також
про певні відмінності у провадженні ярмаркової торгівлі маємо щодо Луцька. Ці від%
мінності спричинені фактом перебування міста в державній власності. Воно, до того
ж, було центром Волинського воєводства. Як уже неодноразово зазначалося, Луцьк
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розташовувався на перехресті основних торгових шляхів, і саме тому його роль як
у регіональній, так і в міжнародній торгівлі була надзвичайно великою.

Місто Луцьк ще від середини – кінця XV ст. мало право на проведення трьох річ%
них ярмарків: на Вознесіння, на св. Агнеси та на св. Михайла%Архангела16. У 1552 р.,
з огляду на зростання чисельності волинських ярмарків і, крім того, перекривання дея%
кими з них ярмаркових днів у столиці Волині, місту було надано нові ярмаркові
дні: 6 січня (на Богоявлення), 20 липня/2 серпня (на св. Іллю), 1/14 вересня (на св.
Симеона)17. З цих трьох ярмарків великої популярності набули лише два перші, оскільки
на св. Симеона ярмарки відбувалися ще й у Тихомлі та Рівному18. Отже, можемо при%
пустити, що, очевидно, ярмарок на св. Симеона був внутрішньорегіональним.

Зона впливу ярмарків столиці Волині протягом середини XVI – першої половини
XVII ст. залишається майже незмінною. По%перше, в ареал ярмаркової торгівлі Луцька
з містами та селами Волині входила майже вся територія Луцького повіту, тобто, за
адміністративно%територіальним поділом 1566 р., волості Корецька, Берездівська,
Хлапотинська, Чернецька, Черняхівська, Дорогобузька, Острозька, Рівненська, Сати%
ївська, Звягельська, Дубенська, Чарторийська, Дубровицька, Степанська, Берестейська,
Мілятинська, Гостська тощо. Отже, луцька торгівля охоплювала округу з радіусом
у 360 км на північний схід та у 60 км на південний захід19. По%друге, луцькі ярмарки,
а особливо великі гуртові, відігравали помітну роль в організації та регламентації внут%
рішньорегіональної торгівлі Волині, стимулювали зовнішній, транзитний і посеред%
ницький товарообмін, а коли (в силу політичних обставин) різко знижувалася питома
вага транзиту, саме вони рятували і, до певної міри, вирівнювали ситуацію у внутріш%
ньоволинському товарообміні. Крім того, луцькі ярмарки були своєрідними центрами
у розподілі товарів по різних містах, містечках, селищах, селах і хуторах. Таким чином,
можемо відзначити, що ареал торгівлі м. Луцьк охоплював усю територію Волинсько%
го воєводства, про що свідчать численні скарги луцьких міщан “о неправном бране мыт”.
У скарзі середини XV ст. згадуються населені пункти Волині, де ведуть свою активну
торговельну діяльність луцькі купці, – Гнідава, Володимир, Хотячів, Шепля, Вруйків%
ці, Несвіж, Пусто, Золочів, Смиків, Буремля, Перемиль, Ворошгечин, Коблин, Голе%
шів, Мирогоща, Ратчин, Негреблі, Колодня, Вонястичин, Красне, Княгинин, Волковиї,
Козин, Березці, Ліщі, Мільча, Вербої, Цурків, Гольчин, Верхів, Кунин, Волож, Мали%
нин, Мительні, Жуків, Рівне, Горбаків, Корець, Мощаниця та Степань20. Скарга 1545 р.,
крім вищевказаних міст, згадує ще Уймицю, Оршин, Мстишин, Соколь і Четвертню21.

Подібні характеристики в радіусі торгівлі можна спостерігати й щодо інших центрів
ярмаркового ланцюга волинського торговельно%економічного регіону – Володимира,
Дубна, Костянтинова та Острога. Значення цих ярмаркових центрів особливо зростає,
коли врахувати тогочасне бездоріжжя і відсутність нормальних шляхів сполучення.
Тамтешні ярмарки значною мірою сприяли розвитку постійної торгівлі в інших, мен%
ших містах Волинського воєводства. На них купці з інших населених пунктів закупо%
вували товари для торгівлі у своїх крамницях.

Під час луцьких ярмарків, як і в Острозі, панувала певна торгова свобода. Будь%яко%
му купцеві, ремісникові чи шляхтичу дозволялося вільно продавати чи купувати по%
трібні товари. Що ж до усіх інших днів року, то тут дозвіл на продаж своїх товарів ма%
ли лише міські ремісники чи купці.

Однак для ярмаркових систем характерно те, що торгова свобода не звільняла куп%
ців чи ремісників від сплати різного роду “ceі” і митних зборів. Як досить часто за%
значалося в міських привілеях, мита та “cіa” беруться від усіх купців – литвинів,
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русинів чи юдеїв: “ab externis hominibus mercatoribus, a Lythvanis, a Ruthenis et a Judeis”.
Ці оплати, на думку С. Пазири, як і, до певної міри, торгові обмеження під час ярмар%
ків, мали на меті захистити місцеве міщанство та купецтво від втрат, яких вони могли
б зазнати під час великого напливу товарів на ярмарок22.

Під час ярмарків з купців бралося так зване “ярмаркове”, а також “пляцове” (від
місця на ринковій площі). Ці два типи митних зборів відігравали в міському бюджеті
досить важливу роль. Наприклад, лише в 1640 р. луцький війт від “ярмаркового” мав
отримати щонайменше 6000 зл. прибутку23. Не менші суми давало й “пляцове”, оскільки
коли на ярмарок приїжджало з різних місць принаймні до 1000 купецьких возів, а від
місця розташування товару залежав прибуток купця24. Як відзначає рахункова книга
львівських купців Мельхіора Шольца та Павла Боїма, у 1600 р. за стале місце на рин%
ковій площі в Луцьку платилося 20 флоринів25.

Зазвичай, ярмаркова торгівля, як і в інших містах Волинського воєводства, в Луцьку
відбувалася в закритих приміщеннях стаціонарного характеру або ж безпосередньо на
ринковій площі, де товари розкладалися в приміщеннях тимчасових. У першому ви%
падку важливу роль відігравали, згідно з джерелами, такі будівлі як “kramy, budy, skle%
py, komory, piwnicy, sienie”, а також приміщення в міській ратуші. Як зауважує Р. Зубик
на прикладі міста Львова, найбільш прибутковими були крамниці та склепи. Побу%
довані переважно з каміння чи цегли, іноді навіть з пивницями, вони давали більше
прибутку, ніж подібні за характером приміщення, але у житлових будинках. Крім того,
розміри прибутку від даних приміщень зростали, якщо вони знаходилися при ратуші
або в міських мурах (це стосується склепів)26. Подібні ознаки характерні не лише для
Львова, але й для інших міст України, а серед них і для міст Волинського воєводства.
Як зазначено у кременецькому інвентарі 1563 р., на ринковій площі в один морг землі
посередині розташовується 70 міських склепів, у яких торгує місцеве купецтво, а “при%
їжджі купці не можуть розкладатися з своїми товарами між міськими крамами, але
мають ставати під домами і торгувати своїми товарами, за давнім звичаєм”27.

Поряд з великими торговими приміщеннями варто виділити групу приміщень,
розрахованих на дрібне та середнє купецтво, а також на представників від ремісництва.
На увазі маються буди та “водні скрині”. До останніх належать приміщення, “w ktуrych
rybiarki ryby trzymaj№”28. Подібно до Львова, у Луцьку мито від “водних скринь” йшло
на утримання міського водогону, а також міських колодязів. У джерелах кінця XVI ст.
“водні скрині” належали до міського “prowentu wodnego”.

Щодо існування в Луцьку та інших волинських містах як приватних, так і держав%
них ярмаркових буд, то тут зауважимо, що вони поділялися на два типи – сталі й тим%
часові. Як свідчать джерела, торгові буди (institae) були дерев’яними, відносно
невеликими за розмірами, найчастіше 1,5 метра завдовжки29. Постійне торгове місце
купець міг отримати у місті лише на підставі пожиттєвого контракту, в якому конкрет%
но визначалося місце розташування буди, її розміри у ліктях, розміри щорічного чин%
шу від неї, а також інші податки, що встановлювалися залежно від постанов магістрату.
Зазвичай, річний чинш від буди коливався у межах 1%12 злотих і залежав передусім
від місця розташування та розмірів буди30. У Луцьку в 1550%х рр. за винайняту буду на
час ярмарку чинш становив 17 грошів31. Контракт на стале місце торгівлі також накла%
дав на купця обов’язок не занедбувати ярмарки, а також, що головне, особисто чи
через своїх факторів брати в них участь. Наприклад, від 1590 до 1605 р. в Острозі
та Дубному постійні торгові місця тримав відомий львівський єврей, пізніше рабин
у м. Франкфурті на Майні, Езаяш Горовіц32. Місце втрачалося в тому випадку, коли “od
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lat kilkunastu na miejscu i w budzie sam nie siadaі i towarzyszуw swoich nie przydawaі
czasu jarmarku, lecz komu innemu najmowaі i na swуj uїytek obracaі”. Тобто, якщо
купець чи його фактори протягом декількох років не з’являлися на ярмарку, їхнє місце
конфісковувалося міським урядом.

Крім розглянутих торгових приміщень, луцькі міщани та купці використовували
для торгівлі перші поверхи своїх будинків – т.зв. “sklep na parterze”, або напівпідвальні
приміщення – пивниці%“testudo”. Якщо до склепів вхід був відразу з вулиці, то до пив%
ниці покупець міг потрапити або внутрішніми сходами будинку, або ж сходами ззовні.
Менше відомостей збереглося про використання для торгівлі сіней – “atrium”. До
найпопулярніших торгових приміщень слід також віднести комори біля будинків –
т.зв. “komory kramne”. Лише у 1550%х рр. у м. Луцьку нараховувалося їх понад 4033. Як
зазначив С. Томкович, в основному, приїжджим купцям здавалися в оренду комори на
внутрішньому подвір’ї будинку міщанина – “in atrio domus … cum loco ante domum”34.

Важливу проблему в дослідженні розвитку волинських ярмарків становить пита%
ння розквартирування купців під час ярмаркових днів. Взявши за приклад найбільш
важливі торгові центри Речі Посполитої кінця XVI – початку XVII ст. (Львів, Гнєзно,
Варшава, Краків і Гданськ), можемо припустити, що подібне спостерігалося й у містах
Волинського воєводства.

Більшість із прибулих купців, які винаймали постійні торгові приміщення, при них
і ночували (винятком є лише купці, “wydzierїawsze” буди). Досить часто багате при%
їждже купецтво мало в тих містах, з якими підтримувало тісні торгові стосунки, влас%
ну нерухомість. Наприклад, у 1581 р. крамницю в Корці тримав степанський міщанин
Гапон, а в Луцьку – вірменин Марциня з м. Кафи35.

Інші прибулі на ярмарки, серед них і орендарі буд, ночували в міських корчмах, або
“дворах гостинних”, які виконували не тільки роль місць торгівлі алкогольними на%
поями, але й гостинних дворів. Як правило, при корчмі облаштовувалися пивниця,
комора, а також стайня для коней. Про використання корчем під гостинні двори свід%
чить ще й факт їхньої кількості. На 1552 р. у м. Луцьк було 68 корчмарів, з яких 26 ма%
ли власні корчми, 18 винаймали приміщення під корчму і 24 шинкували тільки під час
ярмарків або міських торгів36. У 1622 р. у Заславлі було 18 корчем, у Славутині –
10, у Шепетівці – 7, у Краснокорці – 537. На основі контрактів з м. Гнєзно можна при%
пустити, що й у Луцьку купець, який поселявся у корчмі чи гостинному дворі, платив
не лише за ночівлю, але й за харчування для себе і своєї челяді38. На початку XVII ст.
у Луцьку платня за харчування коливалася у межах 4%5 флоринів39. Існувала також
певна група купців, що розташовувалися за міськими стінами і харчувалися виключно
з того, що привезли з собою.

Окремим питанням під час дослідження розвитку ярмарків у Волинському воєвод%
стві є проблема розміщення та годування коней, волів та іншої худоби, що приганялася
до волинських міст на продаж. Джерела фіксують існування лише одного поля для ви%
пасу худоби поблизу м. Луцьк – т.зв. “земли Боротинскои ...”40 Однак ми вважаємо, що
таких місць було набагато більше. Адже прибуття, наприклад, до Луцька в 1581 р. на
Богоявленський ярмарок лише 89 купців з 13 різних міст тогочасної Речі Посполитої
“з товаришами й іншими купцями” викликало потребу розміщення щонайменше 500 ко%
ней41. Якщо до цього додати постійну торгівлю великою рогатою худобою, то лише за
приблизними підрахунками місто та його околиці двічі на рік мали забезпечити про%
тягом одного%двох тижнів до 10 тис. голів худоби. Для прикладу, згідно з даними
М.Грушевського, на початку XVII ст. лише п. Сулятинський з Галича пригнав на один
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з Луцьких ярмарків 3000 волів, 600 ялівок, 6000 овець і баранів42. Можемо припусти%
ти, що багатші купці, винаймаючи житло в корчмі чи іншому приміщенні, одночасно
винаймали й стайні для своїх коней. Бідніші купці змушені були розташовувати своїх
коней на передмісті, а пригнану худобу – на спеціально відведеному торговому плаці
під міськими мурами.

Підсумовуючи матеріал необхідно зазначити, що ярмаркова система Волині сере%
дини XVI – першої половини XVII ст., в основному, була зорієнтована на вирішення
потреб внутрішнього та міжрегіонального ринків. Ярмарки були періодичними тор%
гами, а також місцями, де відбувалася у визначений час гуртова й роздрібна торгівля
різними товарами. Характерними рисами розвитку ярмаркової системи було існування
розвиненого інституту перекупництва та участь у торгах покупців і продавців не лише
з навколишніх сіл, але й з найближчих міст і містечок (що є характерним для ярмарків
регіонального рівня) або навіть з інших країн (ярмарки міжнародного рівня). Ярмарки
становили незрівнянно вищий ступінь розвитку торгово%економічних стосунків, на
відміну від торгів, які досить часто виникали доволі стихійно. Ярмаркам, як правило,
передувала поява локального щотижневого міського торгу з пізнішим законодавчим
затвердженням його як ярмарку. Іншими особливостями ярмаркової системи є її при%
в’язаність до певних дат (в основному, православних чи католицьких свят), а також
існування певних юридичних обмежень і привілеїв на ведення торгівлі під час ярмар%
кових днів.
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Владислав Берковський.
Ярмарки Волині як осередки внутрішнього, міжрегіонального та міжнародного
ринків України (середина XVI – перша половинаXVII ст.).
У статті досліджується проблема розвитку торгово%економічних відносин на тере%

нах Волинського воєводства. На основі джерельних матеріалів з’ясовуються особли%
вості ярмаркової системи та її зорієнтованість на вирішення потреб внутрішнього та
міжрегіонального ринків.

Vladyslaw Berkovskyi.
Volynian Fairs As Centres of the Internal, Interregional and International Markets
of Ukraine (middle XVI – first half XVII c.).
In the article the problem of development of the trade%economic relations on Vlynia duchy is

investigated. On the basis of source materials the features of the fair system and its orien%
tation on decision of the needs of the internal and interregional markets are ascertained.


