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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ринкові перетворення в економіці України, поряд з

іншим, припускали кардинальні зміни в системі відносин
власності, що мало створити умови для становлення і роз-
витку так званого середнього класу, який, на думку бага-
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У статті визначено, що курс на формування в Україні соціально орієнтованої ринкової еконо-
міки зумовив зміну соціально-економічної структури суспільства. Показано, що проблеми фор-
мування та розвитку середнього класу тісно пов'язані з розвитком відносин власності в пере-
хідному періоді. Так, муніципальна власність виступає одним з основних чинників підвищення
добробуту населення території, а відповідно і збільшення чисельності середнього класу. При-
ватна власність є абсолютною цінністю і в такій якості виступає базовою формою щодо похідних
від неї форм власності. Важливим елементом державної економічної політики є політика інсти-
туційних перетворень, котра й має за мету формування раціональної складної економічної си-
стеми шляхом трансформації відносин власності, здійснення роздержавлення економіки, при-
ватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних
форм власності і господарювання.

The article states that the formation course of socially oriented market economy in Ukraine has
led to changing the socio-economic structure of society. We has shown that the problem of the
formation and development of the middle class is closely associated with the development of
ownership relations in transition period. Thus, municipal ownership stands as one of the main factor
which increasing the welfare of the population of the territory, and therefore it increase the number
of the middle class. Private property is an absolute value and in that capacity acts as a basic form of
derivative with respect to ownership. An important element of the government's economic policy is
the policy of institutional reforms, which also aims at forming a rational complex economic system
through the transformation of ownership relations, the implementation of denationalization of the
economy, privatization and nationalization of assets and the providing of development of various
forms of ownership and management based on their own resources.
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тьох вчених, є важливим фактором забезпечення соціаль-
но-економічної та політичної стабільності в країнах з роз-
винутою ринковою економікою. І хоча трансформація
відносин власності в Україні здійснюється вже майже двад-
цять років сформувати середній клас досі не вдалося.
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Найважливіший соціально-економічний прорахунок
проведених перетворень системи власності полягав у
тому, що вони слабо були пов'язані з цілями і завдання-
ми формування прогресивної соціальної структури на-
шого суспільства, з перспективами розвитку певного
соціального прошарку населення, який повинен був ста-
ти рушієм господарських реформ. Безсумнівно, що у
зв'язці "власність-середній клас" далеко не другоряд-
ну роль відіграють різні форми власності, без функціо-
нування яких сучасне ринкове господарство навряд чи
можливо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування та розвитку середнього кла-
су в цілому вважаються розробленими сучасною еко-
номічною наукою, що відображено в численних працях
як зарубіжних, так і вітчизняних економістів. Необхідно,
перш за все, виділити роботи таких вчених, як М. Ве-
бер, Г. Гегель, Дж. Гелбрейт, К. Маркс, А. Маршалл,
Д. Рікардо, а також таких вітчизняних економістів, як
Л. Антошкіна, Н.Борецька, І. Бондар, В. Васильченко,
Е. Лібанова, А. Саввов, Т. Тресвятська та ін. В їх робо-
тах в основному увага приділяється вибору критеріїв
віднесення до середнього класу, серед яких одні авто-
ри враховують лише відношення до засобів виробницт-
ва, інші — лише роль в суспільній організації праці,
розмір отримуваного доходу або ж інші характерні риси
такі, як рівень освіти і кваліфікації, професійно-квалі-
фікаційний статус, професійна етика, спосіб життя і
навіть самоідентифікація.

Як бачимо, при певній розробленості проблеми су-
часною економічною наукою, багато її аспектів зали-
шаються дослідженими недостатньо. Зокрема потрібен
аналіз форм взаємозв'язку відносин власності та серед-
нього класу в перехідному періоді.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб на

основі системного вивчення взаємозв'язку різних форм
власності та соціальної структури суспільства, виявити
шляхи підвищення ефективності впливу державної, при-
ватної та муніципальної власності на формування і роз-
виток середнього класу в умовах системної трансфор-
мації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Середній клас розглядається вченими в політико-

ідеологічному, національно-культурному та інших на-
прямах [1, с. 43]. Соціально-економічною основою се-
реднього класу є власність. А це означає, що по-перше,
ідентифікація середнього класу з класом власників
об'єктивно обумовлює необхідність постійного онов-
лення методології і методики дослідження середнього
класу, виявлення відповідних міждисциплінарних
зв'язків і відносин.

По-друге, "власницькі" трактування і характеристи-
ки середнього класу безпосередньо пов'язані з механі-
змом господарських мотивацій особи і домогосподар-
ства. В сучасній економічній теорії не є дискусійним пи-
тання про функціональну залежність власності і еконо-
мічної зацікавленості господарського агента в певній
творчій діяльності. Без власності, як свідчить світова і
вітчизняна практика, механізм господарських мотивацій
створити не вдасться. Важливо підкреслити, що в на-

шому розумінні ролі і значення власності у створенні в
особи необхідної зацікавленості до творчої діяльності,
йдеться про систему форм і видів власності.

По-третє, власність, що розглядається як система
форм і видів, забезпечує особі реальну економічну сво-
боду і безпеку. Так, ефект "багатоджерельності" до-
ходів забезпечує дійсну економічну свободу особи. Але
не лише. Система власності забезпечує особі певну га-
рантію її досягнутого прибуткового статусу, закладає
основи безповоротності результатів саморозвитку і са-
мореалізації. Економічна свобода і безпека особи, що
робить її представником середнього класу, пов'язані
також з можливістю диверсифікації людського і інте-
лектуального капіталу особи.

По-четверте, власність сприяє підвищенню ефектив-
ності творчої діяльності середнього класу [2, с. 73].
Відомо, що механізмом господарських мотивацій не ви-
черпується роль і значення власності в сучасній еко-
номіці. Ця творчість має цілий ряд форм свого прояву.
Перш за все, власники, як представники середнього
класу забезпечують здорову конкуренцію один з одним.
Очевидно, що неправові методи конкуренції позбавля-
ють можливості формувати і довготривало зберігати
відповідний імідж і репутацію [3, с. 9].

На думку Антошкіної Л. в сучасних умовах істотно
актуалізується роль інтелектуальної власності серед-
нього класу. Володіння інтелектуальною власністю за-
безпечує так звану ноосферну ефективність виробни-
цтва. Така "екоекономічна" результативність творчої
діяльності середнього класу в даний час все більш стає
базисною основою нової якості економічного зростан-
ня як такого. Отже, інтелектуалізація підготовки і діяль-
ності середнього класу є найважливішим завданням тих
суб'єктів і відповідних суспільних структур, які відпові-
дальні за розробку соціально-економічної політики в
цілому [4, с. 26].

На системі власності середнього класу як факторі
перетворення економічних інтересів даного класу в його
ж політичні цілі наголошує Варнавський В.Г. На його
думку економічна свобода і безпека, а також мож-
ливість і здатність нарощувати свій прибутковий статус
шляхом диверсифікації творчої діяльності дозволяє се-
редньому класу заявляти про себе і в політичному про-
сторі країни [5, с. 110].

Знаючи "власницьку" конструкцію середнього кла-
су, можна виділити конкретні напрями впливу держави
на процес формування і економічну реалізацію влас-
ності середнього класу. При цьому важливо мати на
увазі наступну обставину: будь-який вплив держави на
соціально-економічну "матерію" суспільства ряд вчених
(Будюк Т.А., Колесникова Є.А. та ін.) розглядають як
функціонування державної власності, оскільки механізм
такого впливу є не що інше, як процес економічної реа-
лізації власності держави на владні повноваження (точ-
ніше — на інститути і виробництво, реалізація яких і є
буття державної влади). Держава відповідальна за ство-
рення сприятливих інституційних умов, що забезпечу-
ють зацікавленість номінальних власників людського
капіталу і інших чинників виробництва в організації твор-
чого привласнення цінностей. Для цього вона повинна
здійснювати наступні послідовні кроки: здійснювати
специфікацію юридичного права власності, що забез-
печить доступ до засобів виробництва тих, хто зможе
високоефективно налагодити процес виробництва;
будь-який суб'єкт економічних відносин не повинен заз-
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навати труднощів і мати перед собою "бар'єри", оскіль-
ки в іншому випадку творчий потенціал факторів вироб-
ництва може залишитися "законсервованим"; здійсню-
вати захист власників факторів виробництва і відповід-
них юридичних прав від неправових, "форс-мажорних"
та інших дій не тільки контрагентів по бізнесу, але й
представників офіційної влади.

Ще одна проблема полягає в тому, що специфічним
людським фактором виробництва нових інститутів влас-
ності є бюрократичний апарат чиновників. При слабкості
громадянського суспільства, цей апарат може гальму-
вати процес формування середнього класу. Так, на дум-
ку Мендрула О., чим сильніший середній клас, тим слаб-
ша влада бюрократії і, отже, в останньої менше можли-
востей і повноважень одержувати адміністративну рен-
ту. Очевидно, що відзначені проблеми вимагають нео-
рдинарних заходів і рішень, ініційованих як самою дер-
жавою, так і безпосередньо громадянським суспіль-
ством [6, с. 43].

Ще однією причиною нечисленності українського
середнього класу є об'єктивна неможливість високое-
фективно економічно реалізувати номінальну власність.
Для вирішення даної проблеми важливо здійснити по-
чатковий "зсув" деяких традиційних акцентів: рівень і
якість життя особи і домогосподарства мають визнача-
тися не декларованістю форм власності в тих або інших
цивільно-правових актах держави, а реальною можли-
вістю організувати процес "прибутковості" даної влас-
ності. Держава повинна створювати такі інститути, котрі
б "залучали" власників людського капіталу і власників
інших факторів виробництва у виробничий, а не в "роз-
подільний" сектор національного господарства, припи-
няли функціонування адміністративного ринку.

Стосовно характеристики економічної влади мож-
на відзначити, що власником владних повноважень є той
суб'єкт, який концентрує якусь "критичну масу" певних
владних повноважень. У контексті сказаного, "...саме
державна влада ... є, по-перше, об'єктом конкурентно-
го доступу для всіх господарських агентів, що здійсню-
ють політичний пошук ренти; по-друге, державна влада
стає метою і "конструктивним" задумом функціонуван-
ня політичного ринку і пов'язаної з ним інституційної
інфраструктури. Якщо йдеться про функціональну кон-
цепцію держави і державної власності, то саме мож-
ливість привласнення і відповідного використання дер-
жавної влади перетворює політичний ринок в арену
жорстокої боротьби політичних груп і партій. Пояс-
нюється це тим, що всі інші сфери відносин привласнен-
ня особистих, приватних і суспільних благ є похідними
від привласнення державної влади, яка створює "пра-
вила гри" і через цю обставину завжди має велику "пе-
реговорну силу" [7, с. 78].

У той же час, дискусійним є положення про важ-
ливість і значущість саме приватної власності у вирі-
шенні завдань всебічного розвитку особи і, відповідно,
становлення середнього класу. Вітчизняні автори розг-
лядають соціально-економічні витоки середнього кла-
су безпосередньо в контексті розвитку власності. При
цьому введено в науковий обіг поняття "клас середніх
власників", під яким пропонується розуміти "...деякий
соціально-економічний "шар" суб'єктів власності на
різні види капіталу; причому економічна реалізація даної
власності здійснюється в умовах високоефективних
інститутів і забезпечує не тільки розширене індивідуаль-
не відтворення, але і зацікавленість відповідних влас-

ників в збереженні основ існуючої господарської і сус-
пільно-політичної системи. Вочевидь, лише при зазна-
чених обставинах особа або домогосподарство може
самоідентифікувати себе з середнім класом" [8, с.109].

Зазначене положення націлює на те, щоб виявлен-
ня ролі приватної власності в розширеному відтворенні
середнього класу розглядалося в єдності і в контексті
розвитку системи власності як такої. Тому, якщо вихо-
дити з того, що "клас середніх власників" є учасником
різних форм і видів власності, що і робить даних влас-
ників середнім класом як таким, то ми можемо конста-
тувати, що: "клас середніх власників" як соціально-еко-
номічна онтологія середнього класу включає і "клас
приватників-власників", що є лише одним з базисних
основ даного середнього класу.

Представники даного класу є, або повинні бути суве-
ренними власниками свого приватного трудового і інте-
лектуального капіталу. Саме в капіталі матеріалізується
приватна власність людини як особи, причому стратегічні
позиції тут займає власність на інтелектуальний капітал і
відповідні здібності [9, с. 68]. Формування класу "се-
редніх" приватників-власників не може здійснюватися
поза сферою вирішення проблем становлення соціаль-
но орієнтованої економіки в цілому, а так само поза про-
блемами розвитку соціальних відносин як таких. Це по-
яснюється тим, що теоретичним базисом формування
соціальних основ ринкових реформ є концепція соціаль-
ної ринкової економіки [10, с.111]. Соціально-орієнто-
вана економіка служить і особі, і суспільству. Причому
сам ринок "байдужий" до більшості соціальних проблем,
що об'єктивно обумовлює необхідність активної соціаль-
ної політики держави. Очевидно, що всі аспекти соціаль-
них завдань повинні розглядатися в органічній єдності, а
соціальне партнерство стає найважливішим чинником їх
високоефективного вирішення.

Вітчизняна і зарубіжна практика довела, що стійкою
може бути тільки та система власності і привласнення, яка
включає і об'єднує різні соціально-економічні, соціально-
побутові, соціально-національні і інші устрої і форми
організації життєдіяльності. Їх сукупність повинна бути до-
статньою для реалізації різних сторін потенціалу країни і
її народу і забезпечення інтересів всіх соціальних верств.
Виникаюча система диверсифікованого привласнення при-
ватних благ позитивно позначається і на процесах розвит-
ку суспільства. Тут, поза сумнівом, зростає якість соціаль-
ної захищеності особи, що формує основу соціальної ста-
більності нації, визначальної перспективи розвитку всієї
соціально-економічної системи [11, с.11].

У нашому суспільстві повинне утвердитися розумін-
ня і переконання того, що суспільство вище за державу,
що правова держава є "виробничим" результатом
дієздатного громадянського суспільства. Поза рамками
саме такого розуміння взаємозв'язку суспільства і дер-
жави перспективи формування і розвитку класу середніх
приватників-власників навряд чи представляються реаль-
ними [12, с.17]. Водночас, клас середніх приватників-
власників повинен бути активним учасником підприєм-
ницької діяльності у сфері малого і середнього бізнесу.

На сьогоднішній день середній клас може активно
формуватися в процесі ефективного використання му-
ніципальної власності. Сутність даної власності пов'я-
зана з розвитком і становленням місцевого самовряду-
вання. Муніципальна власність виражає відносини між
членами співтовариства з приводу розпорядження, во-
лодіння і користування землею, природними ресурса-
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ми, рухомим і нерухомим майном, що знаходиться у
власності цього співтовариства.

Проведення муніципальної економічної політики не-
можливе без наявності закріпленої за органами місце-
вого самоврядування власності. Муніципальна власність
виступає основним елементом функціонування місцево-
го господарства. Тобто можна сказати, що муніципаль-
на власність — це відносини між суб'єктами даної тери-
торіальної системи по спільному володінню, користуван-
ню і розпорядженню природними ресурсами, виробни-
чими і соціальними комплексами для забезпечення умов
безперервного відтворення даної системи [13, с. 80].

Муніципальна власність має використовуватись для
задоволення потреб населення муніципального утво-
рення. Розглянемо муніципальну власність за ознакою
її участі в стадіях відтворювального процесу: по-перше,
вона бере участь у виробництві суспільних благ, необх-
ідних місцевому співтовариству; по-друге, муніципаль-
на власність, бере участь в процесі розподілу суспіль-
них благ, необхідних для відтворення населення муні-
ципального утворення [14, с. 211].

Муніципальна власність характеризується наявністю
багатосуб'єктних відносин, до складу яких входять
відносини між населенням території і органами місце-
вого самоврядування; між населенням і муніципальни-
ми підприємствами, установами; між муніципальними
підприємствами, установами і органами місцевого са-
моврядування; відносини органів місцевого самовряду-
вання з державною владою. Всі суб'єкти є учасниками
забезпечення процесу відтворення суспільних благ, але
кожний з них має свою мету: населення — споживання
благ, задоволення потреб життєзабезпечення; муніци-
пальні підприємства — отримання соціальних, економ-
ічних, фінансових вигод; органи місцевого самоуправ-
ління — забезпечення необхідних умов процесу відтво-
рення суспільних благ [15, с.129].

З позицій забезпечення соціально-економічного
розвитку міста можна виділити декілька основних
функцій муніципальної власності:

— забезпечення розвитку соціальної інфраструкту-
ри. Кількісне зростання об'єктів, що забезпечують жит-
тєдіяльність місцевого співтовариства (особливо в со-
ціальній сфері), створення додаткових робочих місць;

— поповнення доходів місцевого бюджету за раху-
нок орендного використання муніципальної власності,
передачі майна на баланс господарюючим суб'єктам і
отримання прибутку від ведення цими суб'єктами, гос-
подарської діяльності [16, с. 217].

Тобто, основною функцією муніципальної власності є
формування економічного базису для забезпечення про-
цесу, який сприятиме розвитку і реалізації соціально-еко-
номічних інтересів населення окремої території. Для
більшої ефективності цього процесу муніципалітетам слід
шукати можливості розвитку місцевих територіальних ут-
ворень шляхом ефективного використання муніципальної
власності. Розробка ефективного механізму управління
муніципальною власністю повинна бути направлена на от-
римання можливих нематеріальних результатів у вигляді:

— кількісного і якісного приросту об'єктів, що за-
безпечують життєдіяльність місцевого співтовариства і
зростання об'ємів і якості вироблюваних ними продукції
і послуг;

— утворення додаткових робочих місць;
— зміцнення конкурентного середовища і, як наслідок,

зниження цін на споживчому ринку товарів і послуг.

Відносно самостійне людське співтовариство, що
веде спільну життєдіяльність в історично певних тери-
торіальних умовах (муніципалітет) знаходиться в
органічній єдності через відносини муніципальної влас-
ності і середнього класу. Муніципальна власність є ос-
новоположним елементом реалізації економічних інте-
ресів жителів міста [17, с. 174]. Ефективність управлін-
ня муніципальною власністю може бути визначена че-
рез зміну якості життя населення муніципального утво-
рення. Середній клас є найадекватнішим носієм і вираз-
ником суспільних інтересів, стабілізатором економічно-
го і соціального розвитку місцевого суспільства і при-
хильником соціального партнерства [18, с. 37].

Раціональне використання власності муніципальних
утворень служить базою для формування соціальних
програм розвитку території, подолання бідності, роз-
витку інтелектуального і економічного потенціалу му-
ніципалітету.

Приватна власність є абсолютною цінністю і в такій
якості виступає базовою формою щодо похідних від неї
форм власності (за винятком суспільної, що виникає на
відповідних етапах розвитку людства). Оскільки люди-
на — природно-соціальна істота, вона належить собі і є
(приватним) власником даних їй від природи знарядь
праці (до них, зокрема, належать органи тіла людини,
інтелект тощо). У країнах з розвинутою ринковою еко-
номікою загальною тенденцією еволюції відносин влас-
ності стає поступовий перехід від відносин приватного
до відносин асоційованого привласнення, причому не
лише в бізнесі, а й у сфері державної політики.

Державна власність опановує ті сфери економіки,
де приватний сектор через ряд причин (низька прибут-
ковість, значні розміри капіталовкладень та терміни їх
окупності, великий ризик або його невизначеність) не
бажає або не може брати участі. Проте головне її при-
значення полягає в перерозподілі певної частини вироб-
лених у суспільстві благ, що надходять до бюджету у
вигляді податків, різного роду платежів, та їх наступно-
му спрямуванні на задоволення життєво необхідних су-
спільних потреб — розвиток соціальної інфраструкту-
ри, охорону навколишнього середовища, соціальне за-
безпечення населення.

ВИСНОВКИ
Отже, середній клас — це соціальна страта суспіль-

ства, що бере участь у всіх формах і видах власності, і
ідентифікувати даний клас тільки або переважно з при-
ватною власністю не правомірно. Оскільки соціально-
економічною основою середнього класу є його систе-
ма власності, можна виділити конкретні напрями дії дер-
жави на процес формування і економічної реалізації
даної власності. При цьому всяку дію держави на соці-
ально-економічну "матерію" суспільства ми розглядає-
мо як функціонування державної власності. Завдання
держави в цьому випадку полягає у створенні сприят-
ливих умов, що забезпечують зацікавленість номіналь-
них власників людського капіталу і інших факторів ви-
робництва в організації творчо-трудового привласнен-
ня цінностей.

Муніципальна власність виступає одним з основних
чинників підвищення добробуту населення території. За-
соби від реалізації об'єктів даного виду власності дають
можливість фінансування конкретних місцевих програм,
а згодом і розвитку інноваційного потенціалу муніципаль-
ного співтовариства. Раціональне використання власності
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муніципальних утворень служить базою для формуван-
ня соціальних програм розвитку території, подолання
бідності, розвитку інтелектуального і економічного по-
тенціалу муніципалітету, а також формування середньо-
го класу як основи соціальної стабільності суспільства.
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