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Методологія  дослідження.  Результати  дослідження отримано  за  рахунок

використання наступних методів:  наукової  абстракції  – при з’ясуванні  сутності  поняття

«антикваріат»;  історичного та логічного – при вивченні еволюції становлення й розвитку

ринку антикваріату;  загального й  особливого  –  при встановленні  специфіки  попиту та

пропозиції на ринку антикваріату.

Результати.  У статті на основі концептуальних підходів до визначення властивостей

товару визначена сутність антикваріату як економічної категорії. Показано, що антикваріат –

це особлива форма товару, який у процесі  свого фізичного старіння набуває  характеру

унікального, що модифікує його первісну  корисність та  призводить до зростання ціни

продажу. 

Ринок предметів мистецтва і антикваріату представлено як соціально-економічний,

культурно-історичний  феномен,  який  являє  собою  систему  товарного  обігу  творів

мистецтва,  засіб розповсюдження та  перерозподілу культурних  цінностей в суспільстві.

Розкрито механізм  функціонування  ринку антикваріату,  встановлено  специфіку  взаємодії

попиту  і  пропозиції  на  даному  ринку  та  виділено  особливості  його  інфраструктури.

Проаналізовано  закономірності  розвитку  світового  та  вітчизняного  ринків  антикваріату.

Виявлено  особливості,  основні  тенденції  розвитку  та  проблеми  функціонування  ринку

предметів антикваріату в Україні.

Розглянуто  антикваріат  з  точки  зору вкладення  в  активи,  які  можуть  принести  в

майбутньому більш високий дохід  інвестору. Визначено  основні  фактори інвестиційної

привабливості  антикваріату,  а  саме:  термін,  ціна,  прибутковість,  ліквідність,  ризики,

динаміка вартості  активів,  кореляція  з іншими активами.  Розглянута  специфіка процесів

інвестування  в  предмети  старовини  в  умовах   функціонування  українського  ринку

антикваріату.  

Новизна.  Встановлено  сутність  антикваріату  як  економічної  категорії. На  основі

концепції життєвого циклу товару визначено чинники і умови переходу  товару в категорію

антикваріату. Виявлено специфіку взаємодії попиту та пропозиції на ринку антикваріату.

 Практична  значущість.  Результати  дослідження  можуть  бути  корисними   для

встановлення  додаткових  інвестиційно привабливих  сфер  вкладення  капіталу, переводу

тіньових ринкових операцій  з антикваріатом у легальну економіку. 
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