
Ensuring economic security is considered as one of the most important priorities for the de-

velopment of the national economy, especially in the context of globalization. Building an effective 

system of ensuring economic security is one of the most important problems in the functioning of 

any country. At the same time, the assessment of the effectiveness of such a system is impossible 

without determining the level of economic security. 

In order to ensure stable economic development, the priority tasks are the elimination of 

threats to the economic security of the country. Threats to the economic security of Ukraine are a 

combination of existing and possible phenomena and factors that create a danger to the realization 

of national interests in the economic sphere. 

The issue of ensuring economic security is characterized by a high level of relevance and 

priority and is a decisive factor in the stable development of the economy, which makes it possible 

to significantly minimize the likelihood of threats to the national interests and national security of 

the state. The problems of economic security in the context of further globalization acquire the 

highest priority in public policy. They are of exceptional importance in substantiating political deci-

sion-making. Scientific conceptual statements about economic security ensure the formation of ap-

propriate policies at the level of the state or subjects of lower organizational levels. 

Thus, the need for continuous monitoring and quantitative assessment of the level of eco-

nomic security of the state as a whole and its main components is stressed. This will allow timely 

analysis of the country's economic security and the development of effective means and methods 

for improving national security as a whole. 

Guidelines for the economic and social policies of the state are proposed, aimed at ensuring 

the sustainable development of the country and, accordingly, increasing the level of economic secu-

rity. 
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У статті досліджено особливості розвитку підприємницької діяльності на ринку пред-

метів антикваріату та колекціонування в Україні. Показано, що проблема поширення підпри-

ємницької діяльності на даному ринку ускладнюється тим, що ні на законодавчому, ні на на-

уковому рівні вона повною мірою не визначена та носить фрагментарний характер, а також 

не є пріоритетною у вітчизняній економічній науці. Виявлено особливості підприємницької 

діяльності на ринку предметів антикваріату та колекціонування, проведено аналіз його     

функціонування з погляду комерційної та некомерційної діяльності. Показано, що процеси 

розвитку даного сегменту ринкової економіки України є одним із важливих інституціональ-

них факторів, за допомогою якого можна оцінити динаміку добробуту суспільства. Встанов-

лено, що діяльність суб’єктів на ринку предметів антикваріату та колекціонування в сучас-

них умовах залежить від механізмів саморегулювання ринку. Виявлено, що державне регу-

лювання цієї діяльності досить слабо спрямовано на вихід антикварного бізнесу із тіньового 

сектору.   
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На основі дослідження теоретичних підходів виокремлено два основних напрями такої 

діяльності: комерційну та некомерційну. Аналіз стану світового та вітчизняного ринку пред-

метів антикваріату та колекціонування виявив перспективи розвитку комерційної діяльності 

та довів її високу рентабельність. У процесі дослідження некомерційного напряму обґрунто-

вано необхідність  виконання суб’єктами підприємницької діяльності функції по збереженню 

та популяризації культурних цінностей, котрі пов’язані із історією та розвитком нашої дер-

жави. Для створення своєї власної справи у сфері малого бізнесу запропоновано розвиток 

діяльності через надання посередницьких послуг на ринку предметів антикваріату та колек-

ціонування.    

Ключові слова: антикваріат, ринок антикваріату, антикварний аукціон, підприємницька 

діяльність, предмети антикваріату та колекціонування. 

 

Постановка проблеми. Незважаючи 

на те, що за роки незалежності в Україні 

зроблені значні кроки у становленні підпри-

ємництва і формуванні організаційних засад 

здійснення підприємницької діяльності, рі-

вень розвитку підприємницького сектору 

залишається достатньо низьким. Останнім 

часом на розвиток підприємництва в Україні 

значно впливала неефективна система  опо-

даткування, ліцензування підприємницької 

діяльності та реєстрації суб'єктів підприєм-

ництва, кількість і тривалість перевірок су-

б'єктів підприємництва контролюючими ор-

ганами та нестабільне економічно-політичне 

середовище.  

Наукові дослідження виокремлюють 

багатогранність впливу підприємницької 

діяльності на позитивні зрушення в еконо-

міці. Ці зрушення можуть стосуватися і ви-

рішення проблем зайнятості, і пожвавлення 

окремих секторів економіки, опанування 

нових ринків тощо. Необхідність розвитку 

підприємництва, підприємницьких струк-

тур, інфраструктури та інституційного за-

безпечення підприємницької діяльності не 

викликає сумнівів. Про це свідчить і прак-

тика економічної діяльності провідних еко-

номічно розвинутих  країн  світу, досвід 

становлення  та   розвитку  економіки  країн 

Європейського Союзу та хоча і нетривалий, 

але наявний досвід економіки України.  

Підприємницька діяльність у країні 

останнім часом розвивається не достатньо 

динамічно та її розвиток проходить в різних 

секторах економіки не стабільними темпа-

ми. Найбільш активно розвиток підприєм-

ницької діяльності проходить в сфері пос-

луг. Однією з причин цього явища є не тіль-

ки недостатній рівень створення умов для 

ведення малого бізнесу, а і у складності по-

шуку ідеї та започаткуванні своєї власної 

справи. Також негативно впливають регуля-

торні обмеження та високий рівень корупції, 

як і нестабільність умов ведення бізнесу, що 

приводять із одного боку, до зменшення 

ефективності підприємницької діяльності, а 

з іншого  – до зростання рівня її тінізації. 

Водночас, загальні параметри розвитку 

малого підприємництва ще не відповідають 

можливостям та потребам української еко-

номіки. За кількістю малих підприємств у 

розрахунку на  10 тис. наявного населення 

Україна все ще значно відстає від країн 

Центральної та Східної Європи. Потрібні 

цілеспрямовані зусилля держави, приватних 

структур, щоб наростити відсутні параметри 

малого підприємництва, створити десятки 

тисяч нових робочих місць та забезпечити 

зміцнення фінансово-кредитного розвитку 

малого підприємництва, запровадити ефек-

тивні кредитно-гарантійні механізми мікро-

кредитування суб'єктів малого бізнесу, за-

лучити на прийнятних умовах іноземні кре-

дитні ресурси для фінансування малого під-

приємництва, фінансувати підприємців-

початківців [1].  

Особливої актуальності це питання на-

буває в умовах глобалізації, яка багатогран-

но впливає на міжнародну та національну 

економічну безпеку. Малі підприємства є 

невід'ємною частиною соціально-еконо-

мічної країни. Вони забезпечують необхідну 

мобільність виробництва в умовах ринку, 

поглиблення спеціалізації й широкий розви-

ток кооперації виробництва, без яких не-

мислима його висока ефективність. Це пози-

тивно впливає на динамічність господар-

ського розвитку й зростання національної 

економіки. Велике значення має здатність 

малих підприємств розширювати сферу до-
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повнення праці, створювати нові можливос-

ті не тільки для працевлаштування, й насам-

перед для підприємницької діяльності насе-

лення й використання вільних виробничих 

можливостей.  

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Теоретичне осмислення проблем, 

пов’язаних як з дослідженням сутності по-

няття «антикваріат», так і особливостям ве-

дення підприємницької діяльності на ринку 

предметів антикваріату та колекціонування, 

на жаль, не є пріоритетними у вітчизняній 

економічній науці.  

У науковій економічній літературі  

можна зустріти лише поодинокі випадки 

звернення дослідників до даної тематики. Як 

приклад, приведемо роботу Калашникової 

О. В., в якій автором запропонована низка 

заходів з методики атрибуції та експертизи 

предметів історичного та культурного зна-

чення [2]. Артюх Т. М. займається питання-

ми експертної оцінки та стану збереження 

культурно-мистецьких цінностей і антиква-

ріату [3]. Власова І. В. розглядає характери-

стики об’єктів мистецтва загалом та антик-

варіату зокрема як альтернативного інвес-

тиційного активу, а також досліджує при-

вабливість такого ринку для здійснення ін-

вестицій [4] тощо. 

Однак у науковій літературі не нако-

пичено достатньої кількості результативних 

досліджень, які б стали основою для теоре-

тичного обґрунтування формування дійово-

го конкурентного середовища на ринку пре-

дметів антикваріату і колекціонування та 

виведення такої підприємницької діяльності 

із тіньового сектору економіки . 

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є аналіз стану та перспектив 

поширення та розвитку підприємницької 

діяльності на ринку предметів антикваріату 

та колекціонування.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Сьогодні розвиток підприємницької 

діяльності на ринку предметів антикваріату 

та колекціонування в національній економі-

ці відбувається під впливом дії ринкових 

механізмів попиту та пропозиції, без участі 

держави як регулятора такої діяльності. То-

му більшість підприємців даного ринку пра-

цюють у тіньовому секторі економіки та не 

бачать перспектив легалізації своєї діяль-

ності. Незважаючи на те, що розвиток під-

приємництва сприяє раціоналізації функціо-

нування національної економіки, підвищен-

ні конкурентоспроможності, звільненні від 

баласту невикористаних або недостатньо 

використаних ресурсів, найповнішу реаліза-

цію основного потенціалу суспільства – лю-

дини. Підприємництво не можна ідеалізува-

ти – це складна, важка праця, яка не кожно-

му під силу; до того ж за певних умов ця ді-

яльність не виключає й експлуатацію, але 

разом з тим внесок підприємництва у про-

грес цивілізації незаперечний. Активізація 

процесів підприємницької діяльності на   

ринку предметів антикваріату та колекціо-

нування залежить від ефективності дієвої 

системи державної політики, яка повинна 

стимулювати її розвиток. 

Головними перевагами малого підпри-

ємництва є те, що вони у порівняні із вели-

кими та середніми підприємствами: більш 

оперативно реагують на кон’юнктурні коли-

вання економіки; коригують структуру еко-

номіки відповідно до змін у структурі сма-

ків, потреб, уподобань тощо; розширюють 

межі економічної свободи, керуючись у сво-

їй діяльності економічною доцільністю, а не 

рішеннями управлінських кооперативних чи 

державних органів; забезпечують розвиток 

конкуренції; сприяють послабленню моно-

полізму; створюють додаткові робочі місця; 

насичують ринок товарами та послугами за 

відсутності великих стартових капіталів; 

швидко відшкодовують витрати і віднов-

люють здатність заново інвестувати; та є ос-

новою для формування середнього класу [5].  

Основними завданнями, що вирішу-

ються на початку кожної підприємницької 

діяльності, є: 

1) вибір сфери та масштабів діяльності;  

2) вибір місце розташування підприєм-

ства, фірми;  

3) вибір форми підприємницької діяль-

ності і назви фірми;  

4) фінансування та інвестування [6]. 

Становлення малого підприємництва 

(власне як і будь-якого іншого) розпочина-

ється з формулювання та реалізації ідеї що-

до предмету ведення  такої підприємницької 

діяльності. Проте, у малого бізнесу, на від-

міну від середнього та великого, існує безліч 

альтернативних варіантів використання ре-
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сурсів, що знаходяться у власності. Яскра-

вим прикладом є квартира на першому по-

версі багатоповерхового будинку, особливо 

якщо вона виходить на «червону лінію». 

Самий простий варіант, який не потребує 

підприємницьких здібностей – це здача  

квартири на умовах оренди, інший – переве-

дення її у комерційну нерухомість, потім 

передача в оренду іншим підприємцям. Але 

за умови бажання реалізувати у повній мірі 

підприємницькі здібності, свою здатність до 

самостійної праці шляхом самостійної, на 

власний ризик діяльності з метою отриман-

ня прибутку. Перед підприємцем відкрива-

ється безліч альтернативних варіантів ве-

дення підприємницької діяльності, як то: 

відкриття торгівельного магазину (одяг, 

взуття, продукти, тощо), побутове обслуго-

вування населення, бізнес у сфері громадсь-

кого харчування, та безліч інших бізнес-

ідей. 

Як і в будь-якому іншому виді діяль-

ності, в підприємництві існує свого роду 

розподіл праці. Виділяють такі види підпри-

ємництва: промислове, торгове, кредитне. 

Найбільш привабливим за простотою ство-

рення та найменш витратним для започатку-

вання своєї власної справи є торгове підпри-

ємництво, котре пов’язане з доведенням 

продукту від виробника до споживача. В  

торговому підприємництві використовують-

ся два види операцій: комісійні та комерцій-

ні. Комісійні операції здійснюються від іме-

ні клієнта та за його рахунок, а доход під-

приємця складають комісійні – відсоток від 

вартості угоди. Комерційні – здійснюються 

підприємцем від свого імені і за власний ра-

хунок, доход формується як різниця міх ці-

ною продажу і ціною купівлі. 

Одним із таких найперспективніших і 

найприбутковіших видів торгової підприєм-

ницької діяльності є антикварний бізнес. 

Підприємницька діяльність у сфері антиква-

ріату та предметів колекціонування – порів-

няно новий вид бізнесу, який з кожним ро-

ком стає все більш популярним. Для Украї-

ни зазначений вид бізнесу вже не є новим, 

але не достатньо поширеним, також не треба 

забувати, що такий вид підприємницької ді-

яльності в Україні більшою частиною зна-

ходиться у тіньовому секторі.  

Незважаючи на це кількість суб’єктів 

ринку предметів антикваріату та колекціо-

нування постійно збільшується. Самий по-

пулярний серед професіоналів та аматорів 

колекціонерів  інтернет-аукціон України 

Violity, котрий почав свою роботу в 2005 

році та за цей час встиг зарекомендувати 

себе, як авторитетний партнер для тих, хто 

воліє вивчати історію і накопичувати її чу-

дові надбання своїми силами, та для тих, хто 

хоче буквально доторкнутися до старовини. 

Станом на 2016 рік кількість активних кори-

стувачів досягла майже 20 тисяч [7], а на 

кінець 2018 року число користувачів котрі 

на теперішній час скористалися послугами 

аукціону дорівнювало більше 240 000, і це 

не межа. Простий математичний розрахунок 

показує, що кількість суб’єктів даного ринку 

збільшилась у 12 разів майже за два роки. 

Такий приріст за останній час, можна пояс-

нити тим, що невисока вартість предметів 

антикваріату в Україні дозволяє придбати 

його людині не тільки із середнім рівнем 

доходу. Надалі, зі збільшенням ціни, антик-

варну річ можна продати, перетворивши, 

таким чином, звичайне захоплення не тільки 

в інвестування фінансових коштів в умовах 

економічної нестабільності, а й можливості 

отримання додаткового доходу. 

Кожен із підприємців хоч раз в житті 

обмірковував створення такого власного біз-

несу, завдяки якому не тільки б отримав фі-

нансову незалежність та прибуток, а також, 

щоб такий би напрям бізнесу приносив мо-

ральне та духовне задоволення. Зрозуміло, 

що прибутковий власний бізнес пов’язаний 

з великою відповідальністю і хорошою ор-

ганізацією, а також вимагає посвячення 

усього вільного часу і здійснення початко-

вих капіталовкладень. На практиці більшос-

ті підприємців початківців не завжди люби-

ма справа, котра обирається, як напрям ма-

лого бізнесу є рентабельним. Такий ризик 

присутній в кожному напрямі підприєм-

ницької діяльності, яка розпочинається, од-

нак добре обдуманий та розрахований біз-

нес, має великі шанси отримати успіх – го-

ловну мету підприємницької діяльності – 

прибуток. 

Сьогодні існуюча структура вітчизня-

ного ринку предметів антикваріату та пред-

метів колекціонування представлена анти-

кварними магазинами, антикварними сало-
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нами, аукціонами, інтернет-аукціонами, 

стихійними (так званими «блошиними»)  

ринками, скупниками різного непотрібу та 

дилерами (посередниками). Тому постає ло-

гічне питання, які перспективи розвитку по-

середницького бізнесу у сфері антикваріату 

в Україні. 

Завдяки економічній кризі, в усьому 

світі підвищився інтерес до предметів анти-

кваріату та колекціонування, що має в своїй 

основі пошук можливої альтернативи цінно-

стям, які мали до недавнього часу виняткове 

застосування в якості надійних джерел 

вкладення капіталу – нерухомість, золото, 

банківські вклади тощо. Обіг цього ринку, 

за різними джерелами, перевищує $70 млрд. 

Не маючи можливості перевірити корект-

ність цієї величини, приймемо її на віру. 

Єдиного погляду на розподіл потужностей 

цього ринку по різних країнах світу також 

немає. Але на першому місті в різних дже-

релах завжди США, на другому або Китай, 

або Велика Британія, потім Франція і т. д. 

Для прикладу: тільки ринок нумізматики та 

супутніх товарів для колекціонування в 

США, за різними оцінками, становить $3 

млрд. Внесок України в обсяг світового   

ринку торгівлі культурними цінностями 

значно скромніший – за оцінками різних ро-

ків, це $300–500 млн. [8].  

Якщо звернутися до статистичних да-

них, то Україна займає 53 місце в світі за 

обсягами експорту. У 2016 році наша країна 

експортувала товарів та послуг на 35,1 млрд. 

дол. США та імпортувала на 37,8 млрд. дол. 

США, внаслідок чого негативний торговий 

баланс становив 2,776 млрд. дол. США. У 

2016 році ВВП України склав 93,3 млрд. до-

ларів, а його розрахунок на душу населення 

склав 8,27 тисячі доларів. 

У структурі експорту із України про-

довжують домінувати сировинні товари – 

насіння олій ($ 3.44B), пшениця ($ 2.37B), 

кукурудза ($ 2.26B), напівфабрикати з чаву-

ну ($ 2.1B) та залізна руда ($ 1.92B). Най-

більш суттєві статті імпорту нашої країни  – 

це «Рафінована нафта» (3,3 млрд. дол. 

США), упаковані ліки (1,37 млрд. дол. 

США), автомобілі (1,24 млрд. дол. США), 

брикети з вугіллям (1,11 млрд. дол. США) та 

нафтогаз (964 млн. дол. США) [9]. 

На жаль вітчизняні офіційні джерела 

не вважають доцільним наводити статис-

тичну інформацію щодо предметів антиква-

ріату та колекціонування.  Проте, аналіз сві-

тових інформаційних джерел дозволяє від-

слідковувати кількісні показники зовнішньої 

торгівлі на даному ринку (див. табл. 1). 

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що 

зовнішньоекономічна торгівля антикваріа-

том та предметами колекціонування в Укра-

їні знаходиться на досить низькому рівні у 

порівнянні із іншими країнами, а її частка на 

світовому ринку є незначною. Слід звернути 

увагу на те, що протягом років незалежного 

розвитку Україна має стійку негативну тен-

денцію до скорочення кількості колекціоне-

рів та людей котрі можуть дозволити мати 

таке хобі. Головною причиною є те, підпри-

ємницька діяльність розвивається у тіньо-

вому секторі економіки. 

Підтвердженням інформації, того що 

ринок торгівлі предметами антикваріату та 

колекціонування в Україні активно розвива-

ється є наступна офіційна інформація із річ-

них звітів про діяльність Національного ба-

нку України. Так, у 2016 році Національний 

банк реалізував на внутрішньому ринку 1,13 

млн. шт. пам’ятних монет на суму 170 млн. 

грн. та 14,3 тис. шт. інвестиційних монет на 

загальну суму 61,9 млн. грн.. Обсяг експор-

ту подібної продукції склав: 55 530 

пам’ятних та інвестиційних монет на суму 

659,8 тис. євро і 250,7 тис. дол. США. 

У 2017 році Національний банк реалі-

зував майже 1,2 млн. шт. пам’ятних монет 

на загальну суму 106,2 млн. грн., у тому чис-

лі монет із золота – 830 шт., срібла – 47,3 

тис. шт., нейзильберу – 1,2 млн. шт. Реалізо-

вано майже 15,9 тис. шт. інвестиційних мо-

нет на загальну суму 82,6 млн. грн., у тому 

числі із золота – 5,2 тис. шт., зі срібла – 10,7 

тис. шт. Плановий показник доходу від про-

дажу пам’ятних монет і сувенірної продукції 

за 2017 рік виконано на 140% і становить 

196,4 млн. грн. [10]. 

Наведені данні доводять, що розвиток 

та поширення підприємницької діяльності із 

торгівлі предметами антикваріату та колек-

ціонування можна вважати одним із перспе-

ктивних напрямів розвитку малого бізнесу у 

національній економіці.  
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Таблиця 1 

Світовий обсяг торгівлі предметами антикваріату та колекціонування в 2016 р. 

 

№ 

 

Країна 

Антикваріат Предмети колекціонування 

Експорт Імпорт Експорт Імпорт 

1 Україна $13к $497к $432к $498к 

2 Сполучене ко-

ролівство 

$547М $382М $101М $95,9М 

3 Франція $320М $66,9М $79,5М $31,7М 

4 Італія $182М $10,8М $19,5М $10,6М 

5 Швейцарія  $132М $168М $92,4М $125М 

6 Німеччина  $92,1М $27,7М $76М $68,2М 

7 Австрія $44,1М $30,9М $23,5М $16М 

8 Литва $513к $627к $2,41М $2,14М 

9 Польща $123М $836к $4,14М $6,4М 

10 Угорщина  $3,46М $692к $647к $542к 

11 Чехія $2,09М $805к $1,6М $9,47М 

 Країни Європи $1,5В $790М $482М $494М 

12 Китай $255М $74М $103М $23,9М 

13 Гонконг $71,1М $225М $24,3М $122М 

14 Індія $41,8М $541к $6,17М $2,08М 

15 Туреччина $38,9М $5,23М $116,5М $1,35М 

16 Японія $47,1М $67,6М $24,1М $23М 

17 Ізраїль $7,06М $1,89М $1,47М $10,5М 

18 США $383М $1,21В $179М $254М 

19 Мексика $11,8М $886к $3,75М $1,7М 

20 Канада $8,57М $17,1М $34,4М $10,1М 

 Світовий ри-

нок 

$2,61В $2,61В $1,02В $1,02В 

Джерело: складено за [9]. 

 

Тому формування сприятливого кон-

курентного середовища та створення сприя-

тливих умов для зменшення долі тіньових 

операцій в цій сфері є об’єктивною необхід-

ністю. 

Також однією особливістю функціону-

вання ринку предметів антикваріату та ко-

лекціонування є сильний вплив «ефекту 

Веблена». Це явище характерне для багатих 

верств населення. Товари для цього класу 

цінуються за тим, наскільки володіння ними 

відрізняє людину від інших споживачів. Та-

ке демонстративне споживання вважається 

підтвердженням успіху й змушує середні 

прошарки населення імітувати поведінку 

багатих [11]. Таким чином престижне спо-

живання буде створювати додатковий попит 

на предмети антикваріату та колекціонуван-

ня. 

Сьогодні купівля предметів антикварі-

ату та колекціонування є не тільки модним 

напрямом альтернативного інвестування, а й 

можливістю збереження заощаджень в умо-

вах економічної й особливо політичної не-

стабільності в країні. Таким чином буде під-

вищуватися попит на послуги торгівельних 

посередників на цьому ринку та сприяти 

підвищенню рентабельності такої підприєм-

ницької діяльності. Сучасний аналіз ринку 

антикваріату та предметів колекціонування 

засвідчує його інституціональний розвиток 

по всьому світу. Відбувається розвиток як 

традиційних майданчиків, таких як аукціон-

ні доми, антикварні магазини, ярмарки то-

що, так і з’являються нові інститути – біржі, 

інвестиційні фонди художніх цінностей. 

Спостерігається активне долучення до ін-

формаційних технологій: торги переходять 

на електронні майданчики в мережі Інтер-

нет, відбувається глобалізація ринку. 

Якщо звернутись до правових засад 

підприємницької діяльності на ринку пред-
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метів антикваріату та колекціонування, то 

сучасне вітчизняне законодавство визначає, 

що суб’єктами господарювання на ринку 

антикваріату вважаються господарські орга-

нізації (юридичні особи, державні, комуна-

льні та інші підприємства) та фізичні особи, 

котрі займаються виробництвом, реалізаці-

єю, придбанням товарів/робіт/послуг чи ін-

шою господарською діяльністю [12]. 

Відповідно до Господарського кодексу 

України виокремлюють : 

– комерційну діяльність (має на меті 

одержання прибутку); 

– некомерційну діяльність (одержання 

прибутку не є головним завданням, одержа-

ний прибуток використовується для про-

довження діяльності). 

Сьогодні підприємництво розглядаєть-

ся в двох аспектах: економічному і юридич-

ному. Економічна сутність підприємництва 

полягає в тому, що це певний вид господа-

рювання, де основним суб’єктом є підпри-

ємець, який раціонально комбінує фактори 

виробництва, на інноваційній основі та на 

власний ризик організовує та управляє ви-

робництвом з метою отримання підприєм-

ницького доходу. Підприємництво є мис-

тецтвом ділової активності, тому воно від-

різняється за змістом і формами, за багатьма 

параметрами особливостей, індивідуальною 

діяльністю підприємця. Юридичний аспект 

підприємництва представлений у законо-

давчій базі, зокрема у Господарському ко-

дексі воно визначається як самостійна, ініці-

ативна, систематична, на власний ризик гос-

подарська діяльність, що здійснюється 

суб’єктами господарювання (підприємцями) 

з метою досягнення економічних і соціаль-

них результатів та одержання прибутку [13]. 

Держава створює політико-правове середо-

вище, яке створює умови і правила діяль-

ності для розвитку підприємництва і захи-

щає національного виробника від нечесної 

конкуренції. Держава регулює підприєм-

ництво через нормативно-правові, організа-

ційні (реєстрація, ліцензування, акредита-

ція) й економічні важелі (податки, платежі, 

акцизи, кредитування, інвестиції та інші). 

Правова політика держави у сфері підпри-

ємництва в Україні має базуватися на кон-

ституційному визначенні загальнонаціо-

нальної мети: побудові суверенної, демокра-

тичної, соціальної, правової держави. Ця 

політика повинна якнайбільше сприяти під-

вищенню господарської активності суб’єктів 

підприємницької діяльності, забезпечувати 

створення умов для стабільного та необме-

женого розвитку підприємництва і насампе-

ред малого і середнього бізнесу [14]. 

Підприємницька діяльність в Україні 

регулюється низькою законодавчих актів: 

−  Господарський кодекс України; 

−  Закон України «Про власність»; 

−  Закон України «Про господарські 

товариства»; 

−  Закон України «Про державну реєст-

рацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців»; 

−  Закон України «Про патентування 

деяких видів підприємницької діяльності»; 

−  Закон України «Про ліцензування»; 

−  Закон України «Про засади регуля-

торної політики у сфері господарської ді-

яльності» та інші. 

Також підприємницька діяльність, як 

вид у сфері антикваріату та предметів ко-

лекціонування регулюється Правилами тор-

гівлі антикварними речами, що затверджені 

Наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, Міністер-

ства культури і мистецтв України від 29 

грудня 2001 року N 322/795 де і визначено 

перелік антикварних речей. Правила 

роз’яснюють, що антикварні речі – це куль-

турні цінності як об'єкти матеріальної та ду-

ховної культури, що мають художнє, істо-

ричне, етнографічне та наукове значення,  

підлягають збереженню, відтворенню та 

охороні і створені понад 50 років тому, у 

тому числі: 

а) предмети і документи, що пов'язані з 

розвитком суспільства та держави,  історією 

науки, мистецтва і техніки, а також з життям 

і  діяльністю видатних осіб,  державних,  

політичних і громадських діячів; 

б) художні твори, у тому числі: 

– це оригінальні художні твори живо-

пису,  графіки  та  скульптури, картини та 

малюнки повністю ручної роботи на будь-

якій основі та з будь-яких матеріалів; 

– оригінальні художні композиції   та   

монтажі  з  будь-яких матеріалів; 

– гравюри, естампи, літографії та їх  

оригінальні друковані форми, твори декора-
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тивно-прикладного мистецтва, у тому числі 

вироби традиційних народних промислів та 

інші художні вироби зі скла, кераміки,  де-

рева, металу, кістки, тканини та інших мате-

ріалів; 

в) складові частини та фрагменти  архі-

тектурних,  історичних, художніх пам'яток і 

пам'яток монументального мистецтва; 

г) рідкісні рукописи, друковані  видан-

ня і документальні пам'ятки, у том  числі  

інкунабули та інші видання, що являють со-

бою історичну, художню, наукову та  куль-

турну цінність; 

ґ) архівні документи, уключаючи кіно-, 

фото-, фонодокументи; 

д) унікальні та рідкісні музичні інстру-

менти; 

е) старовинні монети та інші предмети 

колекціонування [15]. 

Також у пункті 1.3 Правил торгівлі ан-

тикварними речами зазначено, що роздріб-

ний продаж антикварних речей здійсню-

ється суб'єктами підприємницької діяльнос-

ті, у тому числі через спеціалізовані комі-

сійні магазини, спеціалізовані відділи (сек-

ції) комісійних магазинів, спеціалізовані  

комісійні відділи (секції) магазинів з універ-

сальним асортиментом непродовольчих  то-

варів,  а також на аукціонах. 

Відносини на ринку антикварних цін-

ностей виникають на національному та  

міжнародному рівнях. На національному 

рівні вони формують національну систему 

ринку антикваріату, яка включає в себе від-

носини в середині країни,  їх  інституціона-

льні  форми, складну структуру і організа-

цію діяльності, що визначаються національ-

ним законодавством і міжнародними акта-

ми, розгалужену сукупність інфраструктур-

них підрозділів, що забезпечують її функці-

онування. Сюди відносять діяльність щоріч-

них ярмарків, антикварних магазинів чи 

пропозицію товарів безпосередньо через  

аукціони.  

Головним завданням ринку антикваріа-

ту є організація діяльності, яка здійснюється 

через аукціони, виставки-продажі, анти-

кварні лавки, що забезпечує реалізацію то-

варів, регулювання капіталу, послуг та ін-

ших видів міжнародної діяльності, ство-

рення  сприятливих умов для розвитку дано-

го ринку.  

Світовий ринок антикваріату є специ-

фічним, бо він має справу з одинарним то-

варом: кількість старовинних речей залиша-

ється незмінною, навіть якщо попит на них 

зростає. При цьому ціни регулюються не 

тільки попитом, а й модою, і не в останню 

чергу – особистими пристрастями колекціо-

нерів.  

Щодо доцільності ведення комерційної 

підприємницької діяльності на ринку пред-

метів антикваріату та колекціонування, а 

також отримання високої норми прибутку 

від такої діяльності можна навести наступ-

ний приклад. 25 вересня 2018 Національний 

банк України випустив пам’ятну монету но-

мінальною вартістю 5 гривень «100-річчя 

випуску перших поштових марок України», 

ціна реалізації якої була 61 грн.[10].  Майже 

увесь тираж даної монети, окрім продажу 

через сервіс «On-line замовлення» нумізма-

тичної продукції, котра надається Націо-

нальним банком опинилася на руках пере-

купників. За аналізом продажів спеціалізо-

ваних інтернет-аукціонів Violity, Newauction 

та UNC.UA можна стверджувати, що прода-

ти ії за ціною від 100 грн. до 140 грн. мож-

ливо без особливих зусиль [16,17,18]. Норма 

прибутку у даному випадку сягає від 64 до 

129 відсотків. Саме такий розмір прибутку, 

отриманий за дуже незначний період часу у 

розрахунку на одиницю авансованих засо-

бів, і стимулює перекупників у виборі такої 

сфери підприємницької діяльності.  

Інший напрям підприємницької діяль-

ності на ринках предметів антикваріату та 

колекціонування, але не менш значимий є – 

некомерційна діяльність (одержання при-

бутку не є головним завданням, одержаний 

прибуток використовується для продовжен-

ня діяльності). Як відомо, одне із головних 

призначень предметів антикваріату та ко-

лекціонування полягає у їх інформаційно-

демонстраційному функціонуванні з метою 

задоволення духовних потреб людей. 

Одними з пріоритетних національних 

інтересів України є розвиток духовності, 

моральних засад, інтелектуального потенці-

алу українського народу [19]. Провідну роль 

у реалізації цих інтересів відіграють 

суб’єкти соціально-культурної сфери. Соці-

ально-культурну сферу доцільно розглядати 

як таку, що формує світогляд людини, орієн-
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тує її на діяльність, спрямовану на розвиток 

і самореалізацію власного потенціалу. Тра-

диційно оцінюється не тільки прямий внесок 

соціально-культурної сфери в розвиток еко-

номіки певних територій, але і її вплив на 

вирішення проблем зайнятості населення, 

зниження рівня бідності та злочинності; 

аналізується її зв’язок з системою освіти, 

формуванням людського капіталу тощо. 

Складна соціально-економічна ситуа-

ція, що склалась в Україні протягом остан-

нього часу, впливає не тільки на матеріаль-

ний стан населення, але й супроводжується 

певним падінням загального рівня культур-

ної освіченості населення та примітивізаці-

єю його естетичних смаків і вподобань, що 

несе в собі нові загрози для соціальної та 

національної безпеки України. У сучасному 

світі детермінанти конкурентоспроможності 

країн світу зміщуються в бік етичних, ду-

ховно-моральних орієнтирів, оскільки саме 

вони служать фактором розвитку, на відміну 

від матеріально-утилітарних цінностей, які 

призводять до соціальної та культурної де-

градації. Традиції, цінності, звичаї безпосе-

редньо впливають на розвиток економіки 

держави, а інтелектуальний і культурний 

розвиток, ціннісні орієнтації, обумовлюють 

мотиви досягнення цілей національного   

господарського розвитку. Самоідентифіка-

ція людини, передача з покоління в поко-

ління культурних, духовних, моральних 

цінностей стають головними цілями та     

завданнями національного відродження [20].  

Занепад культурної сфери неминуче 

призведе до духовної деградації людини, що 

негативно вплине на розвиток трудового по-

тенціалу України, стане причиною погір-

шення якості ділової етики та культури   

спілкування в соціально-економічному се-

редовищі країни. Тому складовою частиною 

соціально-культурної сфери може стати під-

приємницька діяльність на ринку предметів 

антикваріату та колекціонування. Така ді-

яльність буде відігравати провідну роль, пе-

редусім, у розвитку духовно-морального по-

тенціалу суспільства, його трудових ресур-

сів, поширенні кращих культурних, мис-

тецьких, освітніх досягнень, а у подальшому 

опосередковано це призведе до створення 

сприятливих умов розвитку національної 

економіки. 

Суб’єкти сфери культури, як специфі-

чні суб’єкти господарських відносин,     

завжди були покликані вирішувати одну з 

найважливіших завдань суспільства – роз-

виток його духовного потенціалу (сукуп-

ність якостей, що визначають можливість і 

межі участі особистості в соціальній, полі-

тичній та економічній діяльності) за допо-

могою поширення кращих культурних і   

мистецьких досягнень. Діяльність суб’єктів 

сфери культури у багатьох своїх прикладах 

не орієнтована на отримання прибутку та є 

складним процесом поєднання виробничих 

функцій, притаманних установам матеріаль-

ного виробництва, і культурних, мистець-

ких, естетичних функцій, пов’язаних із на-

данням споживачеві унікального, інновацій-

ного продукту, споживання якого має спри-

яти задоволенню соціально-культурних пот-

реб людини. 

Економічна доцільність сучасного   

ринку пригнічує значущість суб’єктів соці-

ально-культурної сфери. За роки незалежно-

сті в Україні становище суб’єктів соціально-

культурної сфери суттєво змінилось. Вони 

опинились у нових, специфічних, не завжди 

сприятливих для себе умовах економічного 

розвитку, та значна їх частина взагалі ризи-

кує зникнути з українського ринку. 

Суб’єкти соціально-культурної сфери нале-

жать до найменш захищеної частини конку-

рентного середовища економіки ринкового 

типу. Це обумовило загострення ряду соці-

ально-економічних проблем, які гальмують 

процес ефективного розвитку суб’єктів сфе-

ри культури як частини соціально-куль-

турної сфери держави, на яку покладено ви-

рішальну роль у справі формування духов-

ного розвитку та трудового потенціалу на-

ції. Водночас, культура суспільства, його 

соціальний розвиток визнаються державою 

як важливий чинник національної безпеки. 

Видатний український науковець О. В. 

Богомолець, зазначає,що сьогодні україн-

ське суспільство переживає кризу націо-

нальної ідентичності. Великою мірою вона 

зумовлена колізіями історичного розвитку, 

які поступово призвели до утвердження від-

мінних цивілізаційних й аксіологічних орі-

єнтацій українського суспільства. Подолан-

ня соціальної деструкції та збереження на-

ціональної ідентичності потребує форму-
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вання надзвичайно виваженої символічної 

політики особливо у тих випадках, коли 

йдеться про колективну пам'ять. В україн-

ській історії, є цілий ряд подій та образів, 

які надзвичайно неоднозначно сприймають-

ся у різних українських регіонах, а тому 

можуть слугувати засобами для маніпуляції 

суспільної свідомістю, і, як показує досвід, 

навіть призводити до фрагментації держав-

них кордонів. Водночас, залишаються і ті, 

які, виявляючи різноманіття етнографічної 

своєрідності українського соціуму, експлі-

кують Україну як єдиний культурний осяг – 

контекст, крізь призму якого українці див-

ляться на світ. Дослідження українського 

культурного простору з метою формування 

національного контексту міжкультурної та  

міжетнічної взаємодії, актуалізує вивчення 

різноманітних аспектів української матері-

альної та духовної культури. 

Особливого ж значення набуває повер-

нення до культурної скарбниці українського 

народу тих культурних феноменів, котрі, 

залишаючись поза увагою наукової спільно-

ти та широкого українського загалу, не 

отримали належного місця у колективній 

пам’яті народу. Великою мірою це було зу-

мовлено у підсумку забування, котре стало 

одним із найбільш ефективних механізмів 

широко використовуваною у ХХ ст. щодо 

України політики етніциду, котра відкрила 

шлях для територіальної та культурної екс-

пансії з боку інших народів [21]. 

Звичайно можна стверджувати, що 

всім цим займаються музеї та інші установи 

котрі виконують функції збереженням та 

захисту культурних цінностей. Але таке пи-

тання треба віднести до площини дискусії 

«хто є найбільш ефективним управлінцем – 

Держава або приватний підприємець»? На 

думку автора, предмет антикваріату та коле-

кціонування куплений-проданий за допомо-

гою антикварного магазину, салону, інтер-

нет-аукціону, навіть на звичайному стихій-

ному ринку – завжди отримує нового влас-

ника. Такий власник, завжди спочатку буде 

цінити цей предмет, бережно зберігати, хва-

литися перед друзями та родичами, а потім 

отримуючи більшу інформацію, вивчаючи 

історію своєї рідної країни, створювати не-

велику приватну колекцію. 

Як провідники у суспільство мораль-

них і духовних цінностей, такі власники не-

великих приватних колекцій, будуть сприя-

ти розвитку гуманітарних цінностей, загаль-

ноприйнятих норм поведінки, етики, залуча-

ти та знайомити суспільство із досягнення-

ми вітчизняного та зарубіжного культурного 

надбання. Приватний сектор  у сучасних со-

ціально-економічних умовах нашої країни, 

майже прийняв на себе функції по збере-

женню та популяризації культурних ціннос-

тей, котрі пов’язані із історією та розвитком 

нашої держави. Аналізуючи сучасне стано-

вище суб’єктів сфери культури в національ-

ній економіці України, можна відзначити 

таке: сфера фінансується за «залишковим» 

принципом, у суспільстві знівельована роль 

подібних установ, державою сфера залише-

на наодинці з умовами ринкової економіки, 

що практично прирікає багато суб’єктів не 

на розвиток, а на виживання чи загибель в 

умовах ринку. 

Тому найбільш прогресивні суб’єкти 

підприємницької діяльності на ринку пред-

метів антикваріату та колекціонування, пос-

тупово відходять від тієї вихідної установки, 

згідно якої єдина мета бізнесу – це одер-

жання прибутку. Вони розуміють, що окрім 

цього бізнес покликаний оздоровити сус-

пільство, в межах якого він здійснюється, 

тобто бізнес не тільки наділений економіч-

ною місією, але і несе соціальну відпові-

дальність. Представники антикварного біз-

несу мають чітко усвідомлювати, що прак-

тика соціальної відповідальності сприяє 

довгостроковій рентабельності та конкурен-

тоспроможності. 

Висновки. Вкладення в предмети ан-

тикваріату мають інвестиційну привабли-

вість у розвинених країнах світу та стають 

все поширенішими і в Україні. Це є більш 

вигідна довгострокова інвестиція, ніж бан-

ківський депозит, й менш ризикова. Інтерес 

до такого виду активів буде тільки зростати, 

особливо тому, що ринок предметів антик-

варіату та колекціонування в Україні ще 

знаходиться на стадії формування та актив-

но починає розвиватися.  

Необхідно зазначити, що попит на пос-

луги посередницької підприємницької ді-

яльності на ринку предметів антикваріату та 

колекціонування у найближчій час буде  
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збільшуватися. В умовах невисокого рівня 

реальних доходів населення України, буде 

існувати потенційна можливість отримати 

додатковий дохід шляхом продажу зайвої 

речі у домогосподарстві, отриманої у спад-

щину або іншим законним засобом і котра є 

предметом антикваріату. Тому подальший 

розвиток підприємництва буде гарантовано 

беззбитковим, та враховуючи послуги  із  

експертної оцінки предметів антикваріату та 

колекціонування безумовно рентабельним. 

Треба зазначити, що до головних фак-

торів, що стримують процес розвитку не 

тільки малого бізнесу в Україні, а особливо 

підприємницької діяльності на ринку пред-

метів антикваріату та колекціонування слід 

віднести наступні: 

– велика кількість контролюючих ор-

ганів, як державного так і місцевого значен-

ня; 

– недосконалість законодавства у сфері 

обігу предметів антикваріату та культурних 

цінностей; 

– високі ставки за кредитами на ство-

рення та розвиток бізнесу; 

– відсутність стимулювання та підтри-

мки державою підприємницької діяльності; 

– наявність великої кількості операцій 

із купівлі-продажу предметів антикваріату 

та колекціонування у тіньовому секторі еко-

номіки України.  

Також, основні сучасні параметри рин-

ку антикваріату та предметів колекціону-

вання залежать не тільки від внутрішнього 

попиту та пропозиції, а й від цілої низки ма-

кроекономічних показників: загального ста-

ну економіки країни, купівельної спромож-

ності населення, стану банківської системи, 

фінансового стану держави, стабільності на-

ціональної валюти тощо. У правовому ас-

пекті важливим фактором є рівень лібералі-

зації законодавства, зокрема податкового та 

митного. Правові та загальноекономічні 

чинники перебувають у тісному взає-

мозв’язку, проблеми функціонування ринку 

предметів антикваріату та колекціонування 

потрібно вирішувати комплексно та систе-

матично. 

Така політика дасть змогу залучити до 

колекціонування широкі верстви населення, 

зокрема молодь. Як кожна справа, організа-

ція функціонування прозорого ринку антик-

варіату та предметів колекціонування в Ук-

раїні супроводжується багатьма трудноща-

ми і проблемами. Але поступово накопиче-

ний досвід та висвітлення у наукових до-

слідженнях дають підставу розраховувати 

на успіх та з оптимізмом дивитися на май-

бутнє вітчизняного ринку антикваріату.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА РЫНКЕ ПРЕДМЕТОВ АНТИКВАРИАТА И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 

В. В. Чернобаев, к. э. н., доцент,  НТУ «Днепровская политехника» 

 

В статье исследованы особенности развития предпринимательской деятельности на 

рынке предметов антиквариата и коллекционирования в Украине. Показано, что проблема 

распространения предпринимательской деятельности на данном рынке осложняется тем, что 

ни на законодательном, ни научном уровне она достаточно не определена и носит фрагмен-

тарный характер, а также не является приоритетной в отечественной экономической науке. 

Выявлены особенности предпринимательской деятельности на рынке предметов антиквариа-

та и коллекционирования, проведен анализ его функционирования с точки зрения коммер-

ческой и некоммерческой деятельности. Показано, что процессы развития  данного сегмента 

рыночной экономики Украины является одним из важных институциональных факторов, с 

помощью которого можно оценить динамику благосостояния общества. Установлено, что 

деятельность субъектов на рынке предметов антиквариата и коллекционирования в совре-

менных условиях зависит от механизмов саморегулирования рынка. Выявлено, что государ-

ственное регулирование этой деятельности достаточно слабо направлено на выход антиквар-

ного бизнеса из теневого сектора. 

На основе исследования теоретических подходов выделены два основных направления 

такой деятельности: коммерческая и некоммерческая. Анализ мирового и отечественного 

рынка предметов антиквариата и коллекционирования выявил перспективы развития ком-

мерческой деятельности доказал её высокую рентабельность. В процессе исследования не-

коммерческого направления обоснована необходимость выполнения субъектами предпри-

нимательской деятельности функции по сохранению и популяризации культурных цен-

ностей, которые связаны с историей и развитием нашего государства. Для создания своего 

собственного дела в сфере малого бизнеса предложено развитие деятельности через предо-

ставление посреднических услуг на рынке предметов антиквариата и коллекционирования. 

Ключевые слова: антиквариат, рынок антиквариата, антикварный аукцион, предприни-

мательская деятельность, предметы антиквариата и коллекционирования. 
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Specifics of the development of entrepreneurial activity in the market of antiques and 

collectibles in Ukraine are analyzed. It is shown that the problem of the activation of entrepreneurial 

activity in this market is complicated by the fact that it is not sufficiently defined on the legislative or 

scientific level, but is fragmentary in nature, not being a priority in the national economics. The 

specifics of entrepreneurial activity on the market of antiques and collectibles are revealed, the 

analysis of its functioning from the point of view of commercial and noncommercial activity is 

conducted. It is shown that the processes of development of such a segment of market economy of 

Ukraine are one of the important institutional factors that can be used to assess the dynamics of the 

welfare of a society. It is established that activity of subjects on the market of antiques and collectibles 

in modern conditions depends on the mechanisms of self-regulation of the market. It has been found 

that the state regulation of this activity is rather weakly aimed at forcing antique business from the 

shadow sector. 

On the basis of studying theoretical approaches, two main directions of such activity are singled 

out: commercial and non-commercial. The analysis of global and domestic market of antiques and 

collectibles has revealed the prospects for the development of commercial activity, as well as has 

proven its high profitability. In the course of research of non-commercial direction, the necessity for 

business entities to perform functions on preservation and popularization of cultural values connected 

with the history and development of our state is substantiated. 

It is suggested that in order to create their own business in the sphere of small business, 

intermediary service in the market of antiques and collectibles is a promising direction. 

Keywords: antiques, antiques market, antique auction, entrepreneurial activity, antiques and 

collectibles. 
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В статті розглядається сучасний ринок праці в Україні, який має значний вплив на 

розвиток економічної системи країни. Даний ринок здійснює функції, що формують та 

забезпечують ефективне використання трудового потенціалу країни, а також впливають на 

його динамічне зростання. Аналізуються наступні функції ринку праці: регулювання 

оптимальності співвідношення попиту і пропозиції робочої сили на ринку; встановлення 

відповідності кваліфікаційних характеристик працівників вимогам, що надаються до посад, на 

які ці пошукувачі претендують; запобігання перенасиченню ринку спеціалістами обмежених 

груп, особливо невиробничого спрямування тощо.  

Неоднозначний вплив соціальних процесів на ринок праці, з одного боку, потребує, 

активізації діяльності держави з управління ринком, з іншого, призводить до підвищення 

складності задач його управління. Це вимагає необхідність перегляду і удосконалення 

існуючих методів, інструментів і процедур управління.  
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