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ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОКТРИНИ ВЛАСНОСТІ 
В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СУЧАСНОСТІ

Одним із найбільш складних і суперечливих понять в економічній теорії 
є категорія «власність». Власності відводиться центральне місце в економічній 
системі, зокрема, вона визначає соціальну структуру суспільства, зумовлює 
специфіку управління економічними процесами, встановлює характер 
використання та споживання створеного в процесі виробництва продукту. 
Повною мірою тлумачити категорію власності можна лише з урахуванням 
юридичного аспекту, який реалізується через право власності – сукупність 
узаконених норм взаємовідносин економічних суб’єктів, які складаються між 
ними з приводу привласнення й використання об’єктів власності [1].

Необхідність знайти пояснення феномену власності як економічної 
категорії генерувала впродовж існування людства активні теоретичні пошуки 
науковців, результати яких дозволили сформулювати класичну концепцію, 
відповідно до якої власність являла собою, в загальному розумінні, відносини 
між людьми, де праву власника речі протистояв обов’язок всіх і кожного 
утримуватися від впливу на річ [2, с. 173]. Універсальне тлумачення такого 
права визначалось за допомогою укладання своєрідного переліку 
правомочностей власника. З часів римського права трьома основними право 
чинностями (так звана тріада власності) були володіння (відносини, пов’язані 
з наявністю у того чи іншого суб’єкта об’єктів власності), користування 
(відносини з приводу використання корисних властивостей об’єкта відповідно 
до їх функціонального призначення) і розпорядження (вища і всеохоплююча 
категорія прав власності, яка передбачала, що розпорядник об’єкта має право 
самостійно вирішувати долю певного об’єкта або делегувати таке право 
іншим). Англійський дослідник А. Оноре запропонував визначення права 
власності, до складу якого входили 11 правомочностей [3, с. 147]: 1) право 
володіння – винятковий фізичний контроль над річчю або право виняткового 
користування нею; 2) право використання – застосування корисних 
властивостей благ для себе; 3) право управління – право вирішувати, як і ким 
може бути використана річ; 4) право на дохід, тобто на ті блага, які дає 
реалізація двох попередніх повноважень; 5) право на відчуження, споживання, 
витрату на свій розсуд, зміну або знищення речі; 6) право на безпеку; 7) право 
передавати річ; 8) безстроковість; 9) заборона використовувати річ на шкоду 
іншим; 10) можливість використання речі для сплати боргу; 11) право на 
відновлення порушеної правочинності.
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Таким чином, класична доктрина власності, яка сформувалась до 
початку XXI століття, будувалась на двох принципах: перший – власником є 
суб’єкт, який має права володіння, користування, управління та права на дохід 
і відчуження об’єкта власності; другий – ознаками власності є суспільні 
відносини щодо гарантії від експропріації, право передавати річ та 
безстроково нею користуватися, можливість використовувати річ для сплати 
боргу, а також заборона використовувати річ на шкоду іншим.

Кінець XX століття ознаменувався появою нових актуальних трендів 
розвитку економічної науки, які змусили по-іншому поглянути на ряд процесів 
та явищ в суспільстві та дозволили сконцентрувати увагу на розширенні 
масштабів економічних досліджень в неекономічних науках. Підвищення ролі 
видів діяльності, пов’язаних з виробництвом інформаційних продуктів і послуг 
та переносом трансакцій в електронний вигляд, обумовило розвиток теорії 
інформаційної економіки [4]. Теорія викликала ще більшу зацікавленість 
завдяки появі нових моделей економічного зростання Р. Солоу, Дж. Хікса з 
ендогенним (генерованим із середини системи) технологічним прогресом, які 
відзначались запровадженням у виробничу функцію в тій чи іншій формі 
додаткової змінної - інтелектуального капіталу. За оцінками Світового банку, 
інтелектуальний капітал в сучасній економіці формує понад 60% загального 
обсягу багатства кожної країни, випереджаючи значущість засобів виробництва 
і природних ресурсів.

Технологічна революція та становлення постіндустріальної структури 
виробництва спричинили зародження принципово нових процесів у відносинах 
власності. Домінуючим об’єктом власності стає інтелектуальний продукт, 
який втілює в собі переважно витрати інтелектуальної робочої сили. Остання, 
на відміну від праці, що використовується у традиційних галузях економіки, 
поступово втрачає здатність відчуження від свого власника.

Інтелектуальна власність являє собою закріплені законом права на 
результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і 
художній сферах. Підкреслимо, що під інтелектуальною власністю розуміють 
не результат інтелектуальної діяльності людини як такий, а право на цей 
результат, що зумовлює ряд важливих наслідків [5].

1. Об’єкти інтелектуальної власності – це не речі як предмети 
матеріального світу, а ті ідеї, символи, образи, думки, гіпотези тощо, які 
виражені в об’єктивній формі – втілені в матеріальних носіях. З погляду на це, 
об’єкти інтелектуальної власності можливо тиражувати, тобто багаторазово 
втілювати в матеріальні об’єкти.

2. Автору об’єкта інтелектуальної власності належить два види прав: 
майнові права та особисті немайнові права. Майнові права можуть 
передаватися іншим особам, немайнові права відчуженню не підлягають.

3. Майнове право інтелектуальної власності є строковим, тобто воно 
припиняється з перебігом певного терміну, після чого об’єкт інтелектуальної 
власності стає суспільним надбанням. Особисті немайнові права 
інтелектуальної власності є чинними безстроково.
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4. Право інтелектуальної власності виникає, як правило, тільки після 
державної реєстрації результату творчої діяльності у відповідних державних 
органах.

5. Діє принцип вичерпання права інтелектуальної власності, тобто автор 
не може заборонити використання та розповсюдження товару, який містить 
об’єкт інтелектуальної власності, якщо його правомірно було введено в обіг 
правовласником шляхом першого продажу.

6. З переходом права власності на річ до іншої особи, право 
інтелектуальної власності не переходить до нового власника.

7. Відчуження права власності відбувається в повному обсязі, тоді як 
право інтелектуальної власності передається за ліцензійними угодами як у 
повному обсязі (виключна ліцензія), так і частково з обмеженням по строку, 
способу використання, території, кількості примірників.

8. Охорона права інтелектуальної власності в більшості випадків 
обмежується територією певної держави, де відбулася державна реєстрація.

З огляду на зазначені відмінності для об’єктів інтелектуальної власності 
не діє принцип «користуватися річчю одночасно може тільки одна особа, 
оскільки використання даної речі ще кимось автоматично наносить власнику 
збиток», завдяки якому, власне, і існує поняття «господар». Право 
інтелектуальної власності, на відміну від майнового прав, описується 
нетривіальною математикою. Його застосування можна порівняти з тим, як Ісус 
Христос ділив буханець хліба на натовп людей згідно з відомою біблейською 
притчею. Тому спроба закріплювати право інтелектуальної власності за одним 
конкретним власником інтуїтивно сприймається як така, що суперечить 
природі. Є багато питань щодо використання інтелектуальних продуктів, на які 
не можна дати відповідь на основі положень класичної концепції власності. Чи 
може автор геніального твору, що став надбанням людства, спалити його у 
вогні? Чи має право винахідник вакцини від смертельної хвороби тримати 
формулу ліків в таємниці, якщо на землі панує епідемія і вмирають мільйони? І 
нарешті, як виглядав би світ, якби в часи колонізації діяли сучасні норми 
законодавства про власність і аборигенам не вистачило б коштів оплатити 
досягнення цивілізації?

Зазначені проблеми у своїй сукупності призводять до все більшого 
знецінення економічних засад, на яких в епоху індустріалізму грунтувалась 
приватнокапіталістична власність. Вчені поступово усвідомлюють гостроту 
проблеми, що постає перед суспільством, відмовляються від застарілої, 
запозиченої з римського права, класичної доктрини права власності, яка трактує 
власність як цілковите панування особи над річчю, і доходять висновку про 
необхідність розуміння відносин власності як певних економічних угод, 
призначених стимулювати розвиток суспільного виробництва та сприяти 
зростанню рівня задоволення людських потреб. Відповідні тенденції свідчать 
про позитивну динаміку економічних досліджень категорії «власність» та зміну 
обличчя економічної науки в сучасному світі.
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