
ОСНОВИ АУКЦІОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ                                                Бакалавр 

Кафедра, на якій викладається дисципліна       ІТМ 

ТЕРМІНИ ВИВЧЕННЯ                                          осінній семестр 

(весняний) 

 

Вимоги до матеріально-технічного забезпечення студента: проектор, 

екран, лінійка для визначення пропорцій мистецького твору (надає викладач) 

 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 За результатами вивчення курсу студент повинен знати: 

- джерельну базу предмета, методику його дослідження; 

- функції і важливість дій аукціонування в конкретному історичному відрізку 

часу; 

- проводити аналіз твору мистецтва; 

- проводити дослідницьку роботу, використовуючи результати досліджень 

для атрибуції та експертизи; 

- бути ознайомленим з діяльністю аукціонів України та світу; 

- основні поняття та терміни дисципліни. 

                                                        

 За результатами вивчення курсу студент повинен уміти: 

- самостійно аналізувати джерельну базу і корпус літератури; 

- вибрати методику власного наукового дослідження; 

- застосувати методи дослідження у теоретичній роботі (написанні статей, 

курсової, дипломної, маґістерської праць і кандидатської дисертації); 

- аналізувати твір образотворчого мистецтва з фаховими знаннями 

технічних його властивостей;  

- простежити ґенезу аукціонних домів Європи та світу; 

- проводити класифікацію та оцінювання творів мистетцва; 

- проводити дослідження на межі суміжних наук (історії, хімії, фізики, 

етнографії, естетики та ін.). 
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КОРОТКИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Вступ в предмет «Основи аукціонної діяльності». 

Тема 2. Основні поняття аукціонної діяльності. Категорії аукціонної 

діяльності. Поняття аукціон. Торг, аукціоніст. Класифікація аукціонів. Аукціонні 

товари. Аукціонний дім. Організація аукціонних торгів. Голандський та 

англійський типи аукціонів. Види аукціонів: сліпий, біржевий, депозитний, 

заставний, інтернет-аукціон та інші.  Галузеві аукціони.  

Тема 3. Історія виникнення аукціонів. Перші аукціони в Європі 17-18 ст. 

Найдавніші аукціонні доми Christie’s і Sotheby’s. Книги – перші об’єкти продажу 

на арт-укціонах Європи. Аукціони в Росії. Аукціони ХХ ст..  Історія аукціонів 

антикваріату та аукціонних домів. 

Тема 4. Діяльність сучасних аукціонних домів. Сотбіс, Крістіс, Конрос та 

інші. Аукціонні доми – шведський Bukowskis, французький Drouot, австрійський 

Dorotheum. Німецькі аукціонні доми. Інтернет-аукціони (Ебей). Аукціони творів 

мистецтва. Найдорожчі лоти.   

Тема 5. Аукціонна діяльність в Україні. Лоти. Формування цінової політики. 

 
Перелік практичних завдань. 

1. Класифікація аукціонів. Термінологічні поняття: лот, аукціоніст, торги. 

2. Історія виникнення перших аукціонів у Європі 17-19 ст.   

3. Діяльність аукціонних домів Christie’s і Sotheby’s. 

4. Аукціони ХХ ст.. Особливості проведення торгів аукціонів творів мистецтва 

та антикваріату. 

5. Лоти ХХ-ХХІ ст.. за художниками та цінами. 

6. Аукціони в Україні. Рейтинги українських художників.   

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ (форми, критерії) – залік (оцінювання за 

накопичувальною стобальною системою) 

 

Автор програми                                              старший викладач кафедри ІТМ 

(викладач дисципліни)                                  М. Кравченко 

 


