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РИНОК АНТИКВАРІАТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ  

В. В. Чорнобаєв, к. е. н., доцент, ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

У статті виявлені особливості ринку антикваріату та проведено аналіз його функціонуван-
ня з погляду інституціональної теорії. Розглянута специфіка усунення асиметрії інформації та 
виникнення цінової дискримінації завдяки проведенню аукціонів. Проаналізовано механізм 
формування трансакційних витрат, котрі спричиняють зниження ефективності функціону-
вання ринкового механізму. Розглянуто особливості поглядів вчених на сутність антикваріату 
як економічної категорії. 

Ключові слова: антикваріат, ринок антикваріату, антикварний аукціон, асиметрія інформа-
ції, предмети колекціонування, інституціональна теорія, трансакційні витрати, механізми попиту 
та пропозиції на ринку антикваріату, цінова дискримінація. 

Постановка проблеми. Сьогоденний 
стан економіки України поставив не тільки 
перед інвесторами, а й простими громадя-
нами завдання по розробці шляхів збере-
ження і примноження власних грошових на-
копичень. Мова йде про застосування різ-
них, в тому числі нетрадиційних форм інвес-
тування грошових коштів заради збережен-
ня покупної здатності в умовах високих   
темпів інфляції. 

В останні роки найбільш поширені 

традиційні напрямки інвестування коштів в 
акції, облігації, нерухомість в даний час ма-
ють відносно високі ризики вкладень і вже 
не гарантують інвесторам спокійного життя 
і збільшення власного капіталу та навіть 
збереження купівельної здатності націо-
нальної валюти. Так, депозитні банківські 
вклади, котрі користувалися популярністю у 
простих верств населення, сьогоднішні 
ставки за якими знаходяться у діапазоні 14–
16 %, та у подальшому мають тенденцію до 
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зниження, не покривають прогнозованих 
темпів інфляції. Тому більший інтерес в да-
ний час набуло інвестування в альтернатив-
ні пропозиції, такі як золото та інші банків-
ські метали, а також вкладення в антикварі-
ат. Дані напрями інвестування є відносно 
надійними і привабливими особливо у дов-
гостроковій перспективі. 

Різновидом напрямків інвестицій є ін-
вестування в культурні цінності. Поряд з 
перевагами, які забезпечує інвестування в 
золото та інші дорогоцінні метали, а також 
вкладення в об’єкти нерухомості, вкладення 
в антикваріат має ряд додаткових істотних 
переваг, які роблять цю форму інвестицій 
привабливою та здатною забезпечувати збе-
реження і примноження наявних грошових 
накопичень. Підставою для такого тверд-
ження є ряд особливостей антикварних ре-
чей, як засобу інвестування, які дозволяють 
виділити цю форму пропозиції грошових 
ресурсів в окремей досить привабливий на-
прям інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідженням проблем, пов’язаних із 
особливостями функціонування антикварно-
го ринку, не є пріоритетним у вітчизняній 
економічній науці. Так, наприклад, в еконо-
мічному енциклопедичному словнику за ре-
дакцією Мочерного С.В., де глибоко та вод-
ночас компактно розкрито сутність базових 
економічних категорій і термінів, розшире-
но понятійний і категоріальний апарат ви-
дання, проте визначення таких економічних 
категорій як «антикваріат» та «антикварний 
ринок» відсутні [1].  

Треба зазначити, що найбільш значу-
щими в концептуальному плані для дослід-
ження проблем пов’язаних із функціонуван-
ням ринку антикваріату є роботи економіс-
тів-інституціоналістів і неоінстітуціоналіс-
тів, в яких основна увага приділена аналізу 
економічних інститутів, зокрема, ринків. 
Роботи в рамках неоінстиціоналізму розу-
міють ринок як інститут, який утворюють 
норми, правила і обмеження, які оформля-
ють повсякденну взаємодію економічних 
агентів. Такий підхід можна виявити в робо-
тах таких авторів, як Р. Коуз, Д. Норт та ін-
ші [2–3]. 

Треба зазначити, що українським нау-
ковцями А. А. Чухно, П. М. Леоненко,        

П. І. Юхименко також досить докладно опи-
сано особливості функціонування україн-
ських ринків в неоінстітуціональній перс-
пективі. Ними розкриті поняття інституціо-
нальний зміст інфраструктури ринку, типо-
логія ринків та ії функції, природа трансак-
ційних витрат, ділової етики стосовно до 
економіки в цілому [4]. 

Щодо власне аналізу ринку антикварі-
ату, то у вітчизняній науковій економічній 
літературі можна зустріти лише поодинокі 
випадки звернення дослідників до даної те-
матики. Як приклад, приведемо роботу 
Швеця B. Є, в якій автором запропонована 
низка заходів нормативно-правового харак-
теру для вдосконалення обліково-ана-
літичного забезпечення інвестицій на ринку 
антикваріату [5]. Більшість же сучасних віт-
чизняних економічних досліджень зосеред-
жена у більш широкій сфері, яка стосується 
культурних цінностей взагалі. Наприклад, 
Токарєва B. О. розглядає актуальні питання 
щодо особи страховика та страхувальника за 
договором страхування творів мистецтва, 
предметів колекціонування та антикваріату 
[6]. Булах Ю. аналізує автентичність пред-
метів ювелірного антикваріату під час їх  
експертизи і можливі ознаки фальсифікації 
тощо [7]. Таким чином, достатньо мало ро-
біт присвячено аналізу як ринку антикваріа-
ту так і самій категорії «антикваріат», тому 
дослідження питань у цьому спрямуванні 
залишаються відкритими та вимагають по-
дальшого опрацювання. 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є аналіз особливостей функціонуван-
ня ринку антикваріату. Також зроблено 
спробу розглянути відносно нове і перспек-
тивне явище, коли хобі по колекціонуванню, 
що вимагає не обов’язково значних грошо-
вих вкладень, здатне не тільки повернути 
вкладені кошти, а й забезпечити економіч-
ний ефект, який буде супроводжуватися 
приростом вкладень за допомогою збіль-
шення ринкової вартості предметів антиква-
ріату. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Ринок предметів мистецтва та анти-
кваріату фактично є соціально-економічним 
культурно-історичним феноменом, який яв-
ляє собою систему товарного обігу творів 
мистецтва, засіб розповсюдження та пере-
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розподілу культурних цінностей у суспіль-
стві. 

На відміну від ринків, на яких пред-
ставлені інші товари, попит і пропозиція на 
ринку антикваріату меншою мірою зале-
жить від світових криз. На ньому більшість 
розрахунків прив’язані до твердої валюти, а 
також до рідкості предмету. Звичайно у часи 
криз ціни на більш поширений матеріал ко-
лекціонування зменшуються, але на уні-
кальні предмети щонайменше продовжує 
триматися на стабільному рівні.  

Ціни на особливо рідкий антикваріат 
більше залежать від збільшення або змен-
шення відомих існуючих екземплярів і в 
меншому ступені від пропозиції на ринку в 
окремий час. Такими прикладами зменшен-
ня відомих екземплярів може бути лихо 
природного, техногенного характеру або 
нещасного випадку, коли відбувається фак-
тичне знищення предмету колекціонування. 
Іншим прикладом може виступати поява но-
вих предметів завдяки знахідкам  археологів 
та аматорському пошуку. 

Однією із особливостей ринку анти-
кваріату є конкуренція знань, яка основана 
на асиметрії ринку. Це пряснюється необ-
хідністю постійно знати, що, коли, де і у ко-
го купити, а якщо треба отримати дохід, то 
розуміти кому і що можна продати. У бага-
тьох сферах економічної діяльності присут-
ня асиметрія інформації, але на ринку анти-
кваріату вона досягає колосальних масшта-
бів. Багато у чому це залкжить від поведінки  
тих, хто продає антикварні предмети. Це  
відбувається тому, що оцінити реальну вар-
тість об’єкту продажу дуже важко, необхід-
но бути експертом і розбиратися в предме-
тах старовини. Також, треба відзначити, що 
непрофесійний пошук контрагента та швид-
кість продажу обернено впливає на ціну 
предмета антикваріату. 

Асиметрія інформації – це положення, 
при якому одна частина учасників ринкової 
угоди володіє важливою інформацією, а ін-
ша частина – ні. В результаті асиметричнос-
ті інформації виникають інтерналії, тобто 
витрати (вигоди), одержувані учасниками 
даної угоди, які не були обумовлені при її 
укладанні. Причина виникнення інтерналій 
полягає в тому, що трансакційні витрати по 
збору інформації можуть бути вище гранич-

ного доходу від володіння повною інформа-
цією. 

Єдиним дієвим засобом, завдяки якому 
швидко вдається ліквідовувати асиметрич-
ність інформації, є проведення аукціонів. 
Аукціон завжди починається із тієї ситуації, 
для якої типова асиметрія інформації. Кож-
на сторона має в своєму розпорядженні не-
обхідну інформацію та намагається прихо-
вати її від інших конкурентів. Кожен поку-
пець оцінює рідкість та якість товару та 
встановлює для себе максимальну межу 
зміни ціни. Таким чином важко встановити 
реальну ціну заздалегідь, вона встановлю-
ється тільки в момент продажу, більш того, 
ціна в різні періоди проведення аукціону 
може кардинально відрізнятися. 

Найбільшою популярністю у сучасних 
умовах користуються два основних види  
аукціонів: англійський і голландський. Анг-
лійський аукціон – це аукціон, в якому став-
ки із кожним обумовленим шагом підвищу-
ються та достигають максимально можливої 
ціни (твори мистецтва, предмети розкоші), а 
голландський аукціон – аукціон, в якому 
ставки навпаки із кожним шагом знижують-
ся до тієї ціни, доки один із учасників не 
прийме рішення про купівлю (живі квіти, 
ранні овочі і т.д.). 

Особливим різновидом англійського 
аукціону є закритий аукціон або аукціон 
«втемну» – це аукціон, в якому ставки ви-
ставляються усіма учасниками незалежно 
один від одного одночасно і товар дістається 
тому, хто запропонував найвищу ціну. Тому 
сьогодні аукціони залишаються дієвими за-
собами усунення асиметрії інформації на 
ринку антикваріату. 

Підтвердженням цього є політика реа-
лізації пам'ятних монет Національним бан-
ком України. Практика доводить, що за 
останні роки відбулося явне зростання по-
питу та інтересу до пам'ятних монет Украї-
ни як з боку українського суспільства, так і 
міжнародної спільноти. Так, за повідомлен-
ням прес-служби Національного Банку Ук-
раїни, в 2016 році було реалізовано 1,13 
млн. пам'ятних монет на суму 170 млн. гри-
вень, що вдвічі перевищило дохід від реалі-
зації пам'ятних монет в 2015 році.  

Заради боротьби із дилерами та пере-
купниками нумізматичного сектору анти-
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кварного ринку, в минулому році році НБУ 
відновив традицію проведення нумізматич-
них аукціонів і вирішив реалізувати весь ти-
раж золотих пам'ятних монет «25 років не-
залежності України» на публічних аукціонах 
Універсальної товарної біржі «Контракто-
вий дім УМВБ». В цілому, було реалізовано 
196 таких золотих пам'ятних монет (49% від 
їх загального тиражу) на загальну суму 
27,78 млн грн., що в середньому складає ці-
ну кожної монети на рівні 141734 грн. [8]. 
Слід зазначити, що за неофіційними даними 
планувалось встановити ціну перед випус-
ком даної монети на рівні близько 70000 
грн, а реальна вартість завдяки проведенню 
аукціону та дії ринкових механізмів виросла 
більш ніж в два рази, і таким чином загаль-
ний дохід від реалізації такого предмету ко-
лекціонування також збільшився в два рази. 

Звичайно, якщо розглядати антикварі-
ат як вкладення в активи,з метою отримання 
доходу, то інвесторів більше цікавлять на-
ступні параметри: термін, ціна, прибутко-
вість, ліквідність, ризики, динаміка вартості 
активів, кореляція з іншими активами тощо. 
Як свідчить практика, в даний час антиква-
ріат дозволяє збільшити вкладений капітал 
за певних умов у декілька разів, та за досить 
короткий період часу. 

Світовий ринок антикваріату є специ-
фічним, бо він має справу з унікальним то-
варом: кількість старовинних речей залиша-
ється відносно незмінною, навіть якщо по-
пит на них зростає. При цьому ціни регу-
люються не тільки попитом та пропозицією 
на ринку, а й такими неціновими факторами, 
як мода та особисті пристрасті колекціоне-
рів. У зв’язку з цим даний ринок по праву 
називають елітарним. 

Також головною особливістю ринку 
антикваріату є використання механізму ці-
нової дискримінації – встановлення продав-
цем різних цін на різні одиниці одного і того 
ж товару, що продаються різним покупцям. 
При цьому відмінності в цінах не відобра-
жають відмінності в витратах, необхідних 
для поставки товару обслуговування покуп-
ця. Цінова дискримінація застосовується то-
ді, коли є можливість сегментувати ринок. 

Найбільш часто на ринку антикваріату 
використовується цінова дискримінація I 
ступеня – коли кожна одиниця товару про-

дається за ціною її попиту, тобто ціни для 
всіх покупців різні. Приклади такого прояву 
можна зустріти на аукціонах, коли предмет 
спершу продається за максимально високу 
ціну, а потім подібні інколи продаються де-
шевше у 2–3 рази. Так, у економічно ста-
більній Польщі, предмет антикваріату – мо-
нета Сигізмунда І Старого номіналом три 
гроша (трояк) відкарбована у 1528 році зі 
ступенем рідкості R7 (кількість відомих ек-
земплярів 4–6 одиниць) була продана у 2011 
році за 31 654 USD, а через п’ять років у 
2016 року за 8 500 USD [9]. Такий випадок 
можна пояснити бажанням покупця володі-
ти цим предметом незважаючи на реальний 
стан ринку. 

Як вже відзначалося, однією із най-
важливіших рис сучасного ринку антикварі-
ату є асиметричністю інформації, тому до-
сить часто виникає проблема співставності 
показників при проведенні досліджень на 
даному ринку. Така особливість полягає у 
різних рівнях вартісної оцінки предметів, які 
залежать від часу, місця, кількості заінтере-
сованих суб’єктів, кількості відомих пред-
метів, а також у різноманітних параметрах, 
які аналізуються і слугують характеристи-
ками об’єктів, з якими здійснюють трансак-
ції на ринку антикваріату. 

На ринку антикваріату переважають 
стохастичного виду зв’язки між окремими 
чинниками впливу на результативні показ-
ники. Наприклад, збільшення обсягів про-
дажу однойменних предметів антикваріату 
не знаходиться у пропорційній залежності з 
ціною їх реалізації. Оскільки інформова-
ність потенційних покупців про наявність 
великої кількості однакових предметів ко-
лекціонування може призвести до різкого 
спаду попиту на них, і навпаки – одиничне 
представлення предметів колекціонування є 
підтвердженням того, що вони мають висо-
ку колекційну рідкість, тому ринкову ціну 
на них, як правило визначає аукціон [5]. 

З теоретичнох точки зору довгий час 
при визначені проблематики цінності товару 
у якості аксіоми розлядався так званий па-
радокс А. Сміта, згідно з яким корисні для 
людей блага, які задовольняють життєво 
важливі потреби (вода), оцінюються низько, 
водночас блага менш корисні (діаманти), які 
задовольняють другорядні потреби, оціню-
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ються набагато вище [10]. В продовження 
даної проблеми Д. Рікардо звертав увагу на 
те, що «корисність, як виявляється, не є мі-
рилом мінової вартості, хоча, беззаперечно, 
є ії сутністю». На його думку, як тільки то-
вари визнаються корисними, вони «черпа-
ють свою мінову вартість із двох джерел: 
своєї рідкісності і кількості праці, необхід-
ної для виробництва» [11]. 

Продовжуючи свої міркування, вчений 
стверджував, що рідкісність як джерело вар-
тості придатна для аналізу обмеженого кола 
товарів, які не можуть бути вільно відтворе-
ні. До такого роду товарів він відносив «… 
деякі рідкісні статуї і картини, рідкісні кни-
ги і монети, вина особливого смаку тощо» , 
зазначаючи, що вартість цих товарів «… аб-
солютно не залежить від кількості праці, не-
обхідної для ії виробництва, і змінюється 
залежно від зміни багатства і схильності 
людей, які бажають їх придбати» [11]. Та-
кож Рікардо враховував ту обставину, що 
частка унікальних товарів у загальній їх масі 
є досить незначною, він був переконаний, 
що рідкість як джерело вартості є скоріш 
виключенням, ніж загальним правилом. Це 
також є однією із специфічних рис ринку 
антикваріату. 

Є ще одна обставина, що перешкоджає 
ринковій оцінці культурної цінності – це  
рідкість товару. Рідкість – це, за визначен-
ням, співвідношення між існуючою кількіс-
тю даного товару та тією кількістю, яка мог-
ла б бути використана. Цінність визначаєть-
ся не тільки внутрішніми властивостями ре-
чей та їх здатністю задовольняти потреби 
людини, але ще й тим, скільком споживачам 
цей предмет доступний. Ціна реагує на те 
що люди відчувають дефіцит товару, стаючи 
у результаті тим обмежувачем, який регу-
лює кількість товару, яку здатні купити ба-
жаючі. 

Економічними вважаються такі блага, 
обсяги яких обмежені, а доступ до них нор-
мується через ціни. Економічні блага – це 
рідкісні блага. Рідкісність, притаманна всім 
економічним благам, що, в результаті, фор-
мує дисбаланс між можливостями еконо-
мічної системи, які визначаються наявністю 
цих благ у суспільстві в кожному місці і в 
кожний момент часу, та бажаннями спожи-
вачів отримати певні обсяги благ. Необхідно 

зазначити, що такий дисбаланс існує за 
будь-якої ціни рідкісного блага.  

Представники неокласичної теорії 
установили обернену залежність між рідкіс-
тю блага та ціною за його одиницю. Так, К. 
Менгер розрізняв товар і благо. Визначаючи 
блага – як предмети, призначені для задово-
лення людських потреб, а товар – як, благо 
призначене для продажу [12]. Цінність, на 
думку іншого представника австрійської 
школи Бем-Баверка, – це те значення певно-
го блага, яке йому надає людина своїм 
суб’єктивним ставленням. Цінність речі ви-
мірюється граничною корисністю цієї речі.  

Учений ілюстрував цю ідею за допо-
могою прикладу, який став хрестоматійним. 
Йдеться про аналіз поведінки самітника, 
який живе у первісному лісі й вирішує, яким 
чином використати запас із п’яти мішків  
зерна. Водночас учений звертав увагу на те, 
що зменшення кількості мішків зерна буде 
збільшувати цінність останньої одиниці 
цього блага. Якщо у самітника буде лише 
один мішок зерна, від якого залежатиме 
життя, цінність останнього буде нескінчен-
но високою. 

Така особливість, дуже часто проявля-
ється на ринку антикваріату, коли на цін-
ність предмету прямо пропорційно впливає 
рідкість блага, котра визначається існуючим 
його запасом. Згідно закону ринкової рівно-
ваги,  при  збільшені пропозиції рівноважна 
ціна зменшиться, це відбувається завжди, 
коли збільшується кількість найпоширені-
ших предметів антикваріату. Але якщо на 
ринку з’являються дійсно рідкі та унікальні 
екземпляри, то ціна на них не зменшується, 
а навпаки – збільшується. У сучасних умо-
вах,  це  можна пояснити ти, що на ринку 
присутні не тільки колекціонери, а й посе-
редники (дилери), котрі вкладають гроші в 
купівлю рідких предметів  заради отримання 
монопольного становища, котре дозволить у 
майбутньому диктувати свої умови у ціно-
утворенні [13]. 

Розкриваючи взаємозв’язок граничної 
корисності та механізмів ціноутворення, Е. 
Бем-Баверк виокремив: 

– суб’єктивну (індивідуальну) цін-
ність, засновану на особистих оцінках това-
рів окремими суб’єктами господарювання 
(покупцями і продавцями); 
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– об’єктивну (ринкову) цінність – мі-
нові пропорції, які формуються на ринку під 
впливом конкуренції. 

Відтак Е. Бем-Баверк трактував ринко-
ву ціну як рівнодіючу суб’єктивних оцінок 
товару з боку покупців (максимальна межа 
ціни товару) і продавців (мінімальна ціна 
товару). Учений поширює принцип гранич-
ної корисності на гроші, вважаючи, що чим 
багатшою стає людина, тим меншою для неї 
буде гранична корисність грошей. Збіль-
шення грошового доходу підвищує ціну, яку 
споживач готовий заплатити за благо. І, нав-
паки, зменшення грошового доходу підви-
щує граничну корисність грошей і зменшує 
ціну покупки.  Купуючи на певну суму гро-
шей товар, індивід  змушений відмовитись 
від придбання інших товарів. Акт купівлі 
відбудеться тільки тоді, коли корисність 
придбаного товару зрівняється з корисністю 
грошей, від яких довелося відмовитись за-
ради покупки. Якщо ж припустити незмін-
ність корисності грошей, то очевидним стає 
зв’язок між кількістю товару, що купується, 
і ціною, яку споживач готовий заплатити за 
його одиницю. Оскільки  гранична корис-
ність блага буде зменшуватись, то й цінність 
одиниці блага буде зменшуватись разом із 
збільшенням обсягу покупки.  

Цю взаємозалежність для кожного ок-
ремого індивіда і кожного окремого товару 
А. Маршалл називає законом попиту і фор-
мулює його таким чином: «Чим більший за-
пас речей, який має суб’єкт, тим меншою, 
при рівності інших однакових умов, буде 
ціна, яку він захоче заплатити  за додаткові 
речі.» Отже, для окремого споживача з фік-
сованим рівнем доходу гранична корисність 
може бути виміряною за допомогою ціни.  

Дослiджуючи рiзнi групи товарiв, уче-
ний відзначає рiзну реакцiю споживачiв у 
вiдповiдь на змiну ціни і називає її цiновою 
еластичнiстю попиту. Він встановлює, що 
характер кривої попиту пов’язаний із його 
еластичністю: для товарів еластичного по-
питу крива більш полога, для нееластичного 
– більш крута. Здійснюючи побудову функ-
ції попиту, вчений розглядає два види благ: 
такі, для яких гранична корисність знижу-
ється разом із зростанням їхньої кількості, і 
такі, для яких гранична корисність за тих же 
обставин збільшується. Перші були названі 

благами, які не насичують, другі – благами, 
що насичують.  

Кількість благ, споживання яких зрос-
тає при збільшенні доходу, Слуцький нази-
ває відносно необхідними, а ті, запас яких 
споживач зменшує при зростанні доходу – 
відносно не необхідними. На основі викла-
деного і з урахуванням вже відомих умов 
поведінки споживача, автор виводить закон 
попиту в новій редакції: «Попит на благо, 
відносно необхідне, завжди нормальний, 
тобто зменшується, якщо ціни на нього   
зростають, і збільшується, коли ціни пада-
ють. Попит на благо, відносно не необхідне 
може в деяких випадках бути анормальним, 
тобто збільшуватись із зростанням ціни і 
зменшуватись із її зниженням.» [12].  

Також особливості та специфіку функ-
ціонування антикварного ринку розгляда-
ються в теорії інституціоналізму. Так Т. 
Веблен увів поняття престижного спожи-
вання, що одержало назву «ефект Веблена».  
Це явище характерне для багатих власників.  
Товари для цього класу цінуються за тим, 
наскільки володіння ними (товарами) від-
різняє людину від інших споживачів. Таке 
демонстративне споживання вважається  
підтвердженням успіху й змушує середні 
прошарки населення імітувати поведінку 
багатих.  Звідси Т. Веблен робить висновок 
про те, що ринкову економіку характеризу-
ють марнотратство, заздрісне порівняння, 
заниження продуктивності [12].  

Також однією із особливостей ринку 
антикваріату є те, що досить часто ціна 
швидко зростає під впливом трансакційних 
витрат. Трансакційні витрати – це витрати, 
що забезпечують перехід прав власності із 
одних рук до інших і охорону цих прав. Од-
нак, трансакційні витрати не пов’язані із са-
мим процесом створення вартості, вони за-
безпечують транзакцію. Частіше за все це 
пов’язано з «ефектом багатства», котрий 
вперше запровадив Р. Коуз. Трансакційні 
витрати – це витрати, що виникають, коли 
індивіди обмінюють свої права власності в 
умовах неповної інформації або підтверд-
жують ії у тих самих умовах. Коли люди 
обмінюються правами власності, то вступа-
ють у контрактні відносини[13]. 

Р. Коуз запровадив у економічній тео-
рії новий клас витрат, які отримали назву 
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трансакційних (неокласична теорія знала 
два види обмежень – фізичні, породжені  
рідкісністю ресурсів, і технологічні, що ві-
дображають рівень знань і практичної майс-
терності економічних агентів). Пізніше до 
транзакцій них витрат стали відносити будь-
які види витрат, що супроводжуються взає-
модією економічних агентів, незалежно від 
того, де вони здійснюються – на ринку чи 
всередині організацій. 

Класифікацію стосовно контрактного 
процесу, яка була запропонована Дж. Воллі-
сом та Д. Нортом, можна охарактеризувати 
відповідно до розподілу усього процесу   
контрактації на три періоди: ex ante, ex 
interim, ex post [13]: 

1) Витрати ex ante – це транзакційні 
витрати, що виникають для обміну, вклю-
чають витрати на отримання інформації про 
ціни та можливі альтернативи, якість товару 
та надійність контрагента тощо; 

2) Витрати ex interim – це трансак-
ційні витрати, що виникають у процесі об-
міну, складаються із витрат, пов’язаних із 
очікуванням у чергах, отриманням нотарі-
ально завірених документів, здійснення роз-
рахунків тощо; 

3) Витрати ex post – це трансакційні 
витрати, що виникають після обміну і скла-
даються із витрат на захист контрактів, пе-
ревірку іх виконання, контроль за якістю 
тощо. 

Подібну класифікацію дає О. Вільям-
сон [14]. Побудова класифікації транзакцій 
них витрат на основі етапів укладання конт-
ракту дає можливість внести ясність у пи-
тання про їх кількісну оцінку на різних рів-
нях. Наприклад при укладанні угоди з про-
дажу  предмету антикваріату, що передбачає 
передачу власником покупцю права воло-
діння, транкзаційні витрати для покупця на-
будуть таких форм: 

– витрати на пошук інформації про по-
дібні предмети, що продаються, про ціни на 
ринку антикваріату:  купівля спеціалізова-
них видань (каталогів) або звернення до ди-
лерських компаній (аукціонних будинків, 
тощо), яка за комісійні самостійно підбере 
декілька варіантів, –  витрати у грошовій 
формі та витрати часу; 

– витрати на ведення переговорів з вла-
сниками подібних предметів антикваріату – 

витрати часу, які можуть бути перекладені 
на посередника (дилера) й набути у цьому 
грошової форми у вигляді комісії; 

– витрати на оцінювання якості та ста-
ну предмету антикваріату, які також можуть 
бути перекладені на посередника; 

– витрати на здійснення покупки – ви-
трати у грошовій формі. 

Таким чином, кількісну оцінку транс-
акційних витрат, що виникають при купівлі 
предмету антикваріату можна отримати за 
допомогою аналізу доходів посередницьких 
фірм (аукціонних будинків), або за допомо-
гою суми безпосередніх грошових витрат та 
витрат часу, помножених на середню заро-
бітну плату. 

Звичайно, що більшість економічних 
агентів прагне мінімізувати суму трансак-
ційних витрат. Для визначення витрат     
трансакції Дж. Волліс і Д. Норт користують-
ся таким критерієм: з погляду спожива-
ча,цими витратами є всі його витрати, вар-
тість яких не входить в ціну, що сплачується 
продавцеві; з погляду продавця цими витра-
тами є всі його витрати, яких він не мав би, 
якби продавав твар самому собі. 

Наприклад, при купівлі предмету ан-
тикваріату через інтернет-аукціон трансак-
ційні витрати покупця будуть визначатися 
збором інформації про ціни, витратами дос-
тавки та можливої страхової суми, комісією 
банку за перевід грошових коштів тощо. Для 
продавця такі витрати будуть складатися з 
витрат комісії аукціону, комісії банку за пе-
реведення грошових коштів тощо. 

Враховуючи вищевикладене можна 
тільки зазначити, що ринок антикваріату 
його специфіка та проблеми функціонуван-
ня потребують більш глибокого досліджен-
ня у сучасній економічній теорії. Треба за-
значити, що академіком Чухно А. А. дове-
дено, що ринок – це не тільки загальноеко-
номічна категорія, що характеризується тією 
чи іншою мірою всіма етапами розвитку ци-
вілізації, але й складне соціально-
філософське поняття (зовсім не обмежується 
економічною сферою). Як результат при-
родно-історичного розвитку людського сус-
пільства ринок охоплює історичні, націо-
нальні, культурні, релігійні, психологічні   
особливості розвитку народів, які увібрали 
все багатство вікових традицій спільного 
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устрою, культурного й економічного життя, 
що визначає особливості сучастного ринку 
та ринкової системи у різних країнах. Ринок 
мав місце в усіх цивілізаціях, але його роль 
у них досить різна; його удосконалення 
продовжується [4]. 

Треба зазначити, що на відміну від ін-
ших ринків ринок антикваріату має ознаки 
вільного ринку. Вільний (класичний) ринок 
– апріорний бездефіцитний ринок, оскільки 
він функціонує на основі саморегулювання, 
спрямований на задоволення різноманітних 
потреб людини за допомогою рівноважних 
цін на базі попиту-пропозиції, створює орі-
єнтири для капіталовкладень і виробництва, 
забезпечує ефективний розподіл обмежених 
ресурсів серед альтернативних споживачів. 

Також на антикварному ринку чітко 
проявляються найбільш характерні основні 
переваги вільного ринку як [4]:  

1) необмежена чисельність учасників 
ринкових відносин і вільна конкуренція між 
ними; 

2) гнучка і висока адаптивність до 
умов, що змінюються; 

3) володіння кожним учасником ринку 
абсолютно повною інформацією про ринок 
(норму прибутку, попит, пропозицію та ін.). 
Здійснення принципу раціональної поведін-
ки ринкових суб'єктів неможливе без повної 
інформації; 

4) відсутність будь-яких безпосередніх 
методів впливу одного учасника вільної 
конкуренції на рішення іншого; 

5) стихійне ціноутворення під впливом 
попиту та пропозиції у процесі вільної кон-
куренції; 

6) брак перешкод розвитку конкуренції 
з боку монополії, монопсонії або державно-
го регулювання. 

Висновки. Підсумовуючи результати 
проведеного дослідження, слід вказати на 
те, що ринок антикваріату це новий, мало-
досліджений емпіричний об'єкт. Проблема 
дослідження полягає в наступному: на сьо-
годнішній день нам мало відомо про те, в 
результаті яких соціальних змін виник су-
часний антикварний ринок як особливий ін-
ститут, яким чином відбувався процес його 
формування, як він функціонує сьогодні, які 
агенти є його учасниками і які інтереси при 
цьому переслідують.  Більш поглиблене до-

слідження антикварного ринку, його агентів 
і їх взаємодій буде сприяти розумінню су-
часних економічних процесів в Україні. Та-
кож проблема дослідження особливостей 
функціонування антикварного ринку допо-
може вивченню сучасного українського сус-
пільства, появу його нових інститутів та 
процесів трансформації його структури. 

Ефективність функціонування ринку 
антикваріату значною мірою залежить від 
досконалості інституціональної структури 
суспільства. Основна роль кожного з інсти-
тутів полягає у зменшенні трансакційних 
витрат. Мінімізація трансакційних витрат 
зумовлює до підвищення конкурентоспро-
можності ринкової структури і, отже, у    
більшості випадків спричинює зростання 
ефективності функціонування ринкового 
механізму саморегулювання. Треба зазначи-
ти, що така залежність може бути порушена 
і  при неефективній діяльності інститутів 
або наявності інституціональних бар'єрів на 
шляху конкуренції суб'єктів господарюван-
ня приведе до протилежного результату.  
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РЫНОК АНТИКВАРИАТА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В. В. Чернобаєв, к. э. н., доцент, ГВУЗ «Национальный горный университет» 

В статье выявлены особенности рынка антиквариата и проведен анализ его функциони-
рования с точки зрения институциональной теории. Рассмотрена специфика устранения   
асимметрии информации и возникновения ценовой дискриминации благодаря проведению 
аукционов. Проанализирован механизм формирования трансакционных издержек, которые 
снижают эффективность функционирования рыночного механизма. Рассмотрены особеннос-
ти взглядов ученых на сущность антиквариата как экономической категории. 

Ключевые слова: антиквариат, рынок антиквариата, антикварный аукцион, асимметрия 
информации, предметы коллекционирования, институциональная теория, трансакционные 
издержки, механизмы спроса и предложения на рынке антиквариата, ценовая дискримина-
ция. 

ANTIQUES MARKET AND CHARACTERISTICS OF ITS FUNCTIONING 
V. V. Chernobaev, Ph. D (Econ.), Ass. Prof., SHEI «National Mining University»

The characteristics of the antiques market are revealed, and its functioning is analyzed from 
the point of view of the institutional theory. The specifics of eliminating the asymmetry of infor-
mation and the emergence of price discrimination through auctions are considered. The mechanism 
of forming the transaction costs that reduce the effectiveness of the functioning of the market mech-
anism is analyzed. The scientists' views on the essence of antiques as an economic category are 
considered. 

Keywords: antiques, antiques market, antique auction, asymmetry of information, collectibles, 
institutional theory, transaction costs, supply and demand mechanisms in antiques market, price 
discrimination. 
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