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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Для розуміння сутності та змісту проблем власності в
суспільстві, важливим залишається відслідкувати генезу уявлень
про права громадян на власність. Сучасні виклики ставлять нові
завдання, власність як частина перетворюючої діяльності лю-
дини є важливим елементом розвитку суспільства. Розуміння
історичних помилок дає чітке уявлення про реалістичність тих
чи інших уявлень про права громадян на власність. Аналіз те-
орій про права громадян на власність дає підстави виокремити
дієві складові цих теорій, що стануть основою розвитку майбутніх
уявлень про власність. Процес глобалізації потребують нових
прийнятних теорій у сфері взаємодії власників, саме історико-
порівняльна характеристика дає можливість оформити нові уяв-
лення про власність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Для кращого розуміння проблеми прав громадян на
власність, варто розглянути деяких представників античності, які
займалися цією проблемою, зокрема, Платона в його праці "Дер-
жава" [1], Арістотель у праці "Політика" [2], Сенека в праці "Мо-
ральні листи до Луцилія" [4].

Проблемою власності її соціальною та економічною рол-
лю в суспільстві займались Дж. Локк в праці "Два трактати про
правління" [7], А. Сміт в праці "Дослідження про природу і при-
чини багатства народів" [9], Д.Рікардо в праці "Початок еконо-
мічної економії та оподаткування" [10], Д. Юм в праці "Дослід-
ження стосовно людського пізнання" [8], Д.С. Мілль в працях
"Про предмет політичної економії та про її метод", "Про деякі не-
розв'язані питання політичної економії", "Основи політичної еко-
номії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії" [11],
Т.Мор у праці "Утопія", Т.Кампанело в праці "Місто сонця", О.Сен-
Симон в працях "Про промислову систему", "Катехізис промис-
ловців" [12], К. Менгер в працях "Основи політичної економії",
"Дослідження методу соціальних наук та політичної економії в
тому числі", Т. Ман, П.Л. Буагильбер, А.Р. Ж. Тюрг та інших.

УДК 35.071.515.3

І. М. Мельник,
аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ГЕНЕЗА НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ
ПРО ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВЛАСНІСТЬ:
ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

I. Melnyk,
 graduate student of the Kyiv National University of Trade and Economics

THE GENESIS OF SCIENTIFIC IDEAS ABOUT THE RIGHT OF CITIZENS TO PROPERTY:
HISTORICAL AND COMPARATIVE CHARACTERISTICS

У статті проаналізовано еволюцію уявлень про права громадян на власність. Розглянуто особ-

ливості, переваги та помилки уявлень про власність в історичному контексті. На цій основі ви-

значені основні принципи та пріоритети розвитку уявлень про права громадян на власність.

This paper examines the evolution of ideas about the right to property. The features, advantages

and faults perceptions of property in a historical context. On this basis, the basic principles and

priorities for the development of ideas about the right to property.

Ключові слова: генеза уявлень, права громадяни, власність, приватна власність, власність на засоби
виробництва.

Key words: genesis of ideas, citizens' rights, property, private property, ownership of the means of production.

Для розуміння помилковості штучних теорій власності, вар-
то розглянути марксизм, зокрема працю К. Маркса, Ф. Енгель-
са "Маніфест комуністичної партії" [13].

На Заході проблемою механізмів забезпечення права гро-
мадян на приватну власність займались такі вчені: Ф.Хайєк [16],
Л. Мизес [15], Клапгам Р. [14], Р.Познер, Дж.Уолліс, Дж.Гелб-
рейт, П.Друкер, О.Тоффлер, П.Хейн. Сьогодні проблемою за-
безпечення права громадян на приватну власність, займаються
— Рубаник В.Е. [6], В.Іноземцев, Р.Капелюшников, В.Козачен-
ко, В.Корняков, Ю.Кочеврін, В.Холодков та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Сталий розвиток суспільства потребує постійного осмислен-
ня та виокремлення попередніх здобутків та помилок, це зокре-
ма стосується і уявлень про права громадян на власність.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою статті є систематизація, осмислення підходів про
права громадян на власність в історичному контексті та пошук
оптимальних моделей прийнятних для сучасних держав.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розуміння прав громадян на власність є актуальним з мо-
менту перших форм існування суспільства.

Починаючи з античності формуються перші уявлення та
концепції про власність.

Так, античність оформила уявлення про власність в перші
завершені концепції. Проте варто пам'ятати, що концепції ан-
тичності формувалися в рабовласницькій системі, де часто
раби розглядалися як власність. У цьому контексті варто по-
чати з Платона, інколи його називають першим комуністом,
зв'язку з його розумінням власності. Платон вважав, що для
правителів і воїнів треба ліквідувати приватну власність, а для
того щоб кожний громадянин міг виконувати своє призначен-
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ня варто, щоб держава займалась спільним вихованням всіх
дітей [1].

Арістотель критикує Платона за те, що той думав досягти
досконалої держави за допомогою відміни власності. Згідно з
Арістотелем, джерело суспільного зла — не стільки власність,
скільки безмежність бажань людини . Тому варто, дбати не про
майному рівність, а про зменшення бажань в суспільстві. Арі-
стотель вважав, що матеріальні блага і раби "за природою мо-
жуть належати іншим людям" і виступати предметом володіння,
Арістотель був переконаний, що "одним за природою належить
панувати, іншим — коритися" [2]. Відтак власність за Арістоте-
лем — це влада власника над об'єктом власності, здобута ним
на основі природних переваг. Майном і власністю краще за всіх
користується той, хто має чесноти, насамперед щедрість". Вла-
стивість чесноти полягає, скоріше, в тому, щоб робити добро, а
не приймати його, і в тому, щоб робити прекрасні вчинки більше,
ніж у тому, щоб не робити ганебних" [3, с.122]. Власність не є
сама по собі чеснотою, "як і справа, на яку щедрий витрачає
придбане майно; для власності найцінніше — стати найбільш
дорожчою — наприклад, як золото, а найцінніше для справи,
на яку витратилися, — велич і краса; адже споглядання цього
вражає, а розкоші властиво вражати..." [3, с. 128].

Арістотель має свою класифікацію явищ , одних він "відно-
сить до гідних, інших — до протилежних, а майно і прибуток, як
перемога і пошана, належать до речей серединних, тобто до
таких, котрим неприйнятні крайні позиції" [3, с. 136].

Розглядаючи античність , варто згадати про Сенеку і його
працю "Моральні листи до Луцилія", де філософ стверджує ,
що не багатство, слава, гроші, власність, а дух і душа, саме вони
переконують людину в моральності матеріальних спокус. "Гроші
нікого не зробили багатими, навпаки, кожного вони роблять ще
більш жадібним до грошей. Багатство засліплює натовп і при-
ваблює до себе погляди, якщо з дому виносять багато грошей,
якщо дах у нього щедро позолочений. Але щастя таких багатіїв
дивиться на вулицю; а той, кого ми позбавили і від натовпу, і від
фортуни, щасливий зсередини" [4, с. 248].

Сенека зауважував, що все таки не власність робить люди-
ну багатою, а розум і чим раніше це людина зрозуміє тим краще
для неї, тим швидше духовна свобода стане її багатством. Пише,
Сенека в своїй праці: — "Ти — розумна істота! Що ж є твоє бла-
го? Досконалий розум! Вважай себе благим тоді, коли сам ста-
неш джерелом усіх своїх радощів" [4, с. 264].

Отже, античність представлена різноманітними уявлення-
ми про права громадян на власність, саме ці уявлення і форму-
ють подальші роздуми і узагальнення щодо власності.

Середньовіччя в Європі, поправу вважається "темними віка-
ми", це пов'язано насамперед з домінування християнської дог-
матики як єдино можливої форми розуміння світу. В цьому кон-
тексті, варто розглянути розуміння прав громадян на власність
Ф. Аквінського. Аквінський наголошував на законності існування
приватної власності як основи встановленого Богом порядку,
що уможливлює певну станову ієрархію, Фома Аквінський
підкреслював: "подібно до того, як людина від природи гола, а
одяг є результатом її власного винаходу, так і право природної
власності дано не природою, а людським розумом" [5].

Утопічні концепції зробили великий внесок у розуміння
прав громадян на власність та стали підгрунтям для ідеалізо-
ваних уявлень про власність. Так, Т. Мор стверджував, що життя
в умовах спільності майна — єдиний шлях спасіння від розб-
ратів у суспільстві, однак вплинути на нього неможливо там,
де володарює приватна власність. Такий шлях був неприйнят-
ним для Ж. Бодена, якій вважав, що майнова рівність згубна
для держави і в жодному випадку не визнавав можливості но-
вого майнового зрівнювання громад. Він вважав, що чим мен-
ше в країні бідних і дуже багатих, тим міцніша буде держава
[6].

Не дивлячись на критику утопічних концепцій, ідея колектив-
ної власності буде знаходити своїх послідовників і в майбутньому.

Наступним важливим етапом уявлень про права громадян

на власність залишаються представники просвітництва, які ви-
вели уявлення про власність на рівень обгрунтованих теорій.

Представник просвітництва та емпіризму Дж. Локк у своїй
праці "Два трактати про правління" присвячує окремий розділ
проблемам власності. Не заперечуючи загальної належності
існуючих ресурсів, переданих Богом людству в цілому, мисли-
тель виходив із того, що об'єкти спільної власності шляхом док-
ладання праці окремої особи можуть перетворюватись у при-
ватну власність. На думку Дж. Локка, "вилучення частини того,
що є спільним, і витягнення його зі стану, у якому його залиши-
ла природа, започатковують власність" [7, с. 278]. Найважливі-
шим засобом привласнення благ Локк, вважав їх поєднання з
людською працею. "Людина ніби відгороджує їх своєю працею
від спільного надбання" [7, с. 279].

Ще один представник епохи просвітництва, Д. Юм психо-
логізує приватну власність, і вважає, що власність стверджена
"в певному внутрішньому відношенні, тобто в певному впливі,
який здійснюється зовнішніми відношеннями предмета на наш
дух і вчинки" [8, с. 684]. Теорія Д. Юма характеризується нату-
ралізацією і суб'єктивізацією найважливіших суспільних відно-
син власності.

Дослідження проблеми прав громадян на власність займаєть-
ся Д. Юм, який пише, що "всі питання власності підлягають сфер
компетенції цивільного права, яке розширяє, обмежує, видозмі-
нює і переробляє правила природної справедливості відповідно
до приватної вигоди кожного члена суспільства" [8, с. 188]. Тому
державний устрій, який сприяє збереженню власності збільшує
сили, уміння, активність і безпеку людей. Хоча сама власність як
відношення виявляється як зведення "до всякого роду володінь,
придбаних за допомогою загарбання, працьовитості, права, да-
нини, спадкування, договору і т. ін." [ 8, с. 238].

Засновником сучасної економічної теорії поправу, вважається
А. Сміт. Так, у праці, А. Сміта "Дослідження про природу та при-
чини багатства націй" містить цікаві спостереження щодо сутності
відносин власності. Так, для того щоб народи та громадяни мали
змогу мати власність і збагачуватися , важливо щоб в суспільстві
був поділ праці. Головна ідея про створення приватної власності
пов'язана з сутнісною діяльністю людини з її працею. А оскільки
під працею як правило, малось на увазі працю на землі , то при-
ватна власність пов'язана з власністю на землю. "Будь-яка люди-
на, що отримує свій дохід із джерела, яке належить особисто їй,
має отримувати його або від своєї праці, який зветься заробітною
платою; дохід, одержуваний із капіталу особою, яка особисто
вкладає його в діло, зветься прибутком; дохід, одержуваний з
нього особою, яка не вкладає його в діло, а позичає іншому, зветь-
ся відсотком, або грошовим зростанням" [9, с. 38].

Д. Рікардо класик політичної економії, послідовник і одно-
часно опонент Адама Сміта, написав цілу низку праць присвя-
ченій правам громадян на власність.

Д. Рікардо в праці "Початок економічної економії та опо-
даткування" вибудовував концепцію власності в руслі трудової
теорії вартості і теорії прибутку, що випливає з неї. Аналізуючи
прибуток як основну форму доходу, вчений трактував його як
"надлишок вартості понад заробітну плату і вважав незапереч-
ним той факт, що робітник своєю працею створює більшу
вартість, ніж отримує зарплату". Визнаючи працю єдиною суб-
станцією вартості, учений вважав, що зміна заробітної плати за
незмінної продуктивності праці не спричиняє відповідних змін
природної ціни товарів, змінюючи лише коло власності робіт-
ників у загальному доході. На цій підставі Д. Рікардо робив вис-
новок про те, що "прибуток залежить від високої чи низької за-
робітної плати". Він вважав, що два основні види доходу мо-
жуть змінюватися лише в оберненому напрямку, оскільки "підви-
щення вартості праці неможливе без відповідного падіння при-
бутку". Відтак, "усе, що збільшує заробітну плату, неминуче змен-
шує прибуток" [10].

Представник етичного утилітаризму і відомий економіст,
основоположник лібералізму Д. Мілль в свої працях "Про пред-
мет політичної економії та про її метод", "Про деякі нерозв'я-
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зані питання політичної економії", "Основи політичної економії і
деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії" продов-
жив започатковану попередниками традицію дослідження влас-
ності як категорії розподілу. Він стверджував, що "власність не
припускає нічого іншого, крім права кожної людини, чоловіка
або жінки, на свої здібності" [11, с. 366]. Дж. Мілль вбачав
сутність власності в визнанні за людиною "права на виключне
розпорядження" продуктами власної праці, а також будь-якою
іншою річчю, отриманою "за справедливою угодою, без засто-
сування сили і обману, від людей, які створили цю річ" [11, с.
362]. Д.С.Мілль вважав ,за необхідність суспільне регулювання
відносин власності і трактував приватну власність як фундамен-
тальний інститут, гарантію, яка надається людям на володіння
плодами їх власної праці та бережливості [11, с.148].

Один з засновників утопічного соціалізму О. Сен-Симон в
працях "Про промислову систему", "Катехізис промисловців",
зазначає що приватна власність не заважає розвиткові суспіль-
ства, оскільки держава досягне рівня централізованої керова-
ної промислової асоціації, яка функціонує на підставі планів ви-
робництва. Стабільності суспільства, на думку мислителя, по-
винна сприяти жорстка дисципліна окремих людей та соціаль-
них груп. У цьому випадку відпаде необхідність у політичних
інститутах, значних затратах суспільства на забезпечення сво-
бод і права індивідів, тобто завдяки активній діяльності цент-
ральних органів держави і жорсткому адмініструванню буде
забезпечено загальну та індивідуальну свободу [12].

Важливим етапом розвитку уявлень про власність є концеп-
ція марксизму, яка не погоджується з тим , що приватна власність
є природною і випливає з сутності людини. В праці Карла Марк-
са, Фрідріха Енгельса "Маніфест комуністичної партії", зосеред-
жується увага на важливості виокремлення індивідуальної влас-
ності та власності на засоби виробництва. Саме власність на за-
соби виробництва, а не вся власність громадян породжує не-
справедливість, в розумінні майнової нерівності. В праці автори
стверджують, що на меті у комунізму не має одержавлення всієї
власності включно з засобами індивідуальної гігієни, мова йде
лише про засоби виробництва, що породжує величезний мате-
ріальний розрив в суспільстві. Також, у даній праці не запере-
чується того що процес одержавлення буде мати кривавий ха-
рактер [13]. На жаль, дана концепція на практиці спотворювала
соціальну реальність.

Важливим етапом еволюції уявлень про власності є лібе-
ральні теорії власності, які лягли в основу ринкової економіки
та показали на практиці ефективність їх застосування. В основу
ліберальної ідеї покладена ідея власності та ідея приватної влас-
ності на засоби виробництва.

Ліберальні теорії власності увійшли у класичні школи пол-
ітичної економії ХVIII—ХІХ ст. Після Другої світової війни вони
були запозичені неоліберальною економічною теорією у рам-
ках якої знайшли своє подальше удосконалення, зокрема у виз-
наченні зв'язку між власністю й відповідальністю. Так, обгрун-
товується, що на основі принципу повної відповідальності влас-
ника за наслідки економічних рішень повинна встановлюватися
відповідальність за його поведінку, виважену з урахуванням
ризиків в інтересах загального соціально-економічного прогре-
су. До групи законодавчих теорій відносять також соціалістич-
ну теорію власності, що виходить з поведінки людей, орієнтова-
ної на солідарність і загальне благо. На відміну від ліберальної
позиції щодо мотивації власності до задоволення суто власниць-
ких інтересів соціалістична теорія виходить із марксистської ідеї
про колективістську мотивацію суспільної власності до солідар-
ності та співробітництва соціуму [14].

Людвіга фон Мізеса вважають одним із основоположників
неолібералізму. Л. фон Мізеса погоджувався із трудовим по-
ходженням власності й наголошував на тому, що споживчі бла-
га є результатом успішного поєднання виробничих благ і праці.
Водночас дослідник розрізняв юридичне і соціологічне (зокре-
ма економічне) розуміння власності. Юридичне трактування
власності, поєднує фізичний ("володію") і правовий ("повинен

володіти") аспекти. Відтак власниками є особи, які повинні були
б володіти певними благами за законом, навіть якщо фактично
вони не є власниками. Соціологічне (зокрема економічне) трак-
тування власності пов'язане з відносинами "володіння благами,
необхідними для досягнення економічних цілей людини (так зва-
на "вихідна власність", "фізичне відношення до благ", яке не вра-
ховує "правового порядку") [15].

Ще одним визначним представником лібералізму, поправу
варто вважати, Фрідріх фон Хайєка. Хайєк в своїх працях пост-
ійно зазначає , що саме індивідуальна свобода, а не майнова
рівність є пріоритетною для суспільства. Індивідуальна свобо-
да, безпосередньо пов'язана з власністю. Власність для люди-
ни це фундамент формування особистої самостійності, це підста-
ва відчувати себе вільною. Приватна власність була і буде, як
стверджує Хайєк, обов'язковою умовою процвітання народів.
У праці "Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма" Хайєк
зауважує, що як тільки майнова рівність стає пріоритетною і
інститут приватної власності викорінюється, нації занепадають,
при цьому не тільки в матеріальному плані, а й духовному. Хайєк
зауважує, що поширена вимога матеріальної рівності часто грун-
тується на переконанні, що існуюча матеріальна нерівність в
державі є наслідком чиєгось рішення, проте, таке переконання
є хибним. Держава ніколи не зможе забезпечити повну майно-
ву рівність, а декларуючи це може тільки спотворити соціальну
дійсність, оскільки прагнення людини до власності є життєвою
необхідністю і розтавання з власністю заради примарних ідей є
дуже болючою [16, 17].

Ліберальна теорія власності та її сучасні течії, варто вважа-
ти найбільш вдалими концепція власності, незважаючи на всю
критику пов'язану з нею. В сучасних ліберальних теоріях фор-
мується уявлення про соціальну функцію власності та про соц-
іальну відповідальність великих власників.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, підсумовуючи вище сказане, варто зазначити, що

проблема власності хвилює людство з моменту створення пер-
ших форм організації суспільства. Формування перших держав-
них утворень, створює нові уявлення про власність та місце дер-
жави в системі регулювання відносин власності. Тому варто,
виокремити чотири найважливіші етапи уявлень про права гро-
мадян на власність. Оформлені на першому етапі уявлення про
права громадян на власність починають формувати ще в антич-
ності. Так, античні вчені займалися, насамперед, винайденням
формули ідеальної держави і права громадян на власність були
завжди елементом дискусій. Платона інколи називають першим
комуністом, оскільки його уявлення про права громадян на
власність в тій чи іншій мірі підпадає про уявлення комуністич-
ної доктрини. Арістотель у свою чергу критикує Платона, дово-
дячи недієздатність тверджень пов'язаних з відміною власності.
Середньовіччя в Європі характеризується монополією церкви
на будь-які уявлення, так проблема прав громадян на власність
розвивалась в дусі християнської традиції, яка не заперечувала
існування права громадян на власність, проте і не вважала дане
право недоторканним. Варто виокремити теорії утопічного соц-
іалізму, де все майно є спільним та розділяється порівну між
всіма членами суспільства. Утопічні теорії це свого роду послідов-
ники платонівського комунізму та попередники марксизму.

Другим важливим етапом уявлень про права громадян на
власність залишаються представники просвітництва, які вивели
уявлення про власність на рівень обгрунтованих теорій. Так, Локк
та Юм загалом погоджувалися з тим, що держава, яка сприяє
збереженню прав громадян на власність збільшує сили, уміння,
активність і безпеку людей, також права на власність у громадян
чітко пов'язано з повсякденною діяльністю людей, тобто працею.

Надалі уявлення про права громадян на власність тісно по-
в'язано з працею та можливістю користуватися результатом
своєї праці у вигляді власності. Так, А. Сміт вважає, що причина
багатств народів у розділенні праці. Мілль визначав права гро-
мадян на власність як фундаментальний інститут, гарантію, яка



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

157

надається людям на володіння плодами їх власної праці та бе-
режливості.

Третім етапом розвитку уявлень про власність є концепція
марксизму, яка не погоджується з тим, що приватна власність є
природною і випливає з сутності людини. Марксизм зосеред-
жується увага на важливості виокремлення індивідуальної влас-
ності та власності на засоби виробництва. Саме власність на за-
соби виробництва породжує несправедливість у суспільстві та
ділить людей на класи. Тому засоби виробництва треба одер-
жавити, хоча прихильники марксизму і визнають болісність про-
цесу одержавлення, проте вважають її необхідністю. Нажаль,
дана концепція на практиці спотворювала соціальну реальність.

Четвертим етапом еволюції уявлень про права громадян на
власність є ліберальні теорії власності, які лягли в основу рин-
кової економіки та показали на практиці ефективність їх засто-
сування . В основу ліберальної ідеї покладена ідея індивідуаль-
ної свободи, власності та ідея приватної власності на засоби ви-
робництва. Індивідуальна свобода як чинник перетворюючої
діяльності людини неможлива без власності. В ліберальних те-
оріях функція держави в процесі забезпечення права громадян
на власність різна, проте обов'язковим є функціонування пра-
вової держави. Для сучасних ліберальних теорій актуальним за-
лишається пошук прийнятних моделей соціальної відповідаль-
ності великих власників.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Проблема власності її значущість в суспільстві набуває но-
вих ознак, це пов'язано, зокрема з глобалізаційними процеса-
ми і в цьому контексті важливо виробити загальні правила, прин-
ципи, щоб дозволили власниками взаємодіяти в світі, не завда-
ючи при цьому локальних збитків.
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