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ВСТУП
Держава — лише форма політич�

ної організації суспільства, інститут
влади, в рамках якого суб'єкти сус�
пільних відносин здійснюють свою
діяльність. Ніколи не існувало жодних
гарантій того, що державні органи
створюватимуть умови, які неодмінно
сприятимуть економічному прогресу
та зростанню суспільного добробуту.
По�перше, навіть у країнах сталої де�
мократії та ринкової економіки орга�
ни державного управління не завжди
ухвалюють рішення в "інтересах біль�
шості". По�друге, держава далеко не
завжди може суттєво покращити еко�
номічний стан суспільства і удоскона�
лити виробничі відносини, якщо не
діють ринкові економічні механізми [1].

Разом з тим, слід відмітити, що у
ході розвитку економіки за всю історію
людства саме під впливом держави і
ринку домінували дві основні форми
господарювання: централізоване регу�
лювання економікою, де процес вироб�
ництва і розподілу здійснюється за дер�
жавним планом, і ринкове господар�
ство, в якому всі суб'єкти самостійно
розробляють свої плани і вступають в
економічні відносини за законами рин�
ку. Ці дві форми економічних відносин
ніколи не існували в чистому вигляді. В
централізованій економічній системі
ринок обслуговує ті потреби, які не�
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можливо задовольнити централізова�
ними методами або на задоволення
яких у держави не вистачає необхідних
ресурсів. Разом з тим, ідеального рин�
ку не існує навіть у країнах зі стабіль�
ними ринковими відносинами. Ринкові
регулятори не є ідеальним механізмом
регулювання економічної діяльності:
вони не здатні протистояти монополі�
стичним тенденціям, які обмежують
вільну конкуренцію, оскільки прагнен�
ня до монополії міститься в самій при�
роді індивідуального інтересу. У зв'яз�
ку з цим слід розуміти, що є певні не�
спроможності ринку. Так, на думку го�
ловного спеціаліста відділу місцевого
самоврядування та регіонального роз�
витку Інституту проблем державного
управління та місцевого самоврядуван�
ня Національної академії державного
управління Яскевича А., заступника
начальника управління організаційно�
аналітичного забезпечення членів Ан�
тимонопольного комітету України
Онопрієнка С. та проректора Інститу�
ту економіки і права "Крок" Радіоно�
вої І., неспроможностями ринку мож�
на вважати наступні причини:

 — ринкові механізми не в змозі
врегулювати суспільних благ, непри�
вабливих для приватного виробника
товарів і послуг, зокрема через не�
можливість їх реалізації за допомо�
гою механізмів ринку або через їх

високу собівартість;
— ринковий механізм не може

запобігти забрудненню довкілля, він
неспроможний забезпечити конт�
роль за виробництвом екологічно
чистих товарів та запобігти небезпе�
кам можливого заподіяння шкоди
від певних видів діяльності для здо�
ров'я громадян, довкілля і держави;

— ринок не забезпечує соціаль�
них гарантій, не в змозі нейтралізу�
вати надмірну диференціацію в роз�
поділі ресурсів та доходів;

— досить часто ринок породжує
неповну і недосконалу інформацію,
що підриває здатність до прийняття
оптимальних рішень суб'єктами рин�
кових відносин;

— ринок може призводити до
надмірної концентрації економічної
влади в руках певних суб'єктів і не в
змозі самостійно, без втручання у
нього зовнішнього регулятора —
держави — підтримувати і забезпе�
чувати середовище повноцінної й
відкритої конкуренції [2; 3; 4].

Таким чином, існує цілий комп�
лекс питань, які належать до неспро�
можностей ринку і які неможливо
вирішити лише внаслідок дії ринко�
вих інструментів. У таких випадках,
на думку науковців університету
"Острозька академія" Самолюка В.,
Філіп'єва А., Мартинюка Р., потрібне
втручання держави, яка повинна:

— створювати правове поле для
вільного розвитку суб'єктів господа�
рювання і контролювати дотриман�
ня ними норм законів;

— забезпечувати умови для здо�
рової конкуренції і регулювати ціни
на певні види товарів та послуг;

— організовувати надходження
на ринок необхідного набору товарів
та послуг шляхом заповнення еконо�
мічних ніш у виробництвах, які, з ог�
ляду на свою неприбутковість, не�
привабливі для приватного сектора;

— запроваджувати нормативи та
обмеження для суб'єктів господарю�
вання з метою охорони довкілля;

— сприяти зайнятості населення,
справедливому розподілу ресурсів і
доходів;

— допомагати суб'єктам госпо�
дарювання адаптуватися до змін
ринкової кон'юнктури, створювати
сприятливі умови для активізації
їхньої виробничої діяльності [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Функціонування економіки в Ук�

раїні показує, що ні держава, ні ринок
досить часто не в змозі вплинути на хід
економічних процесів. На це є як суб�
'єктивні, так і об'єктивні причини. Такі
неспроможності запобігти економіч�
ним перекосам виливається у те, що в
країні поступово роль як держави, так
і ринкового регулятора перебирають
на себе, як правило, сучасні самоврядні
об'єднання підприємств. Саме тому ви�
никає потреба оптимального поєднан�
ня та використання можливостей заз�
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начених регуляторів з урахуванням об�
'єктивності ситуації в конкретній
країні. Методи і засоби державного й
ринкового регулювань у такій ситуації
бажано поєднувати і розподіляти за
таким принципом: процес виробницт�
ва повинен регулюватися самокерова�
ним ринковим механізмом, а держава
має наглядати за створенням і функці�
онуванням цього механізму. Частину
обов'язків з забезпечення позитивно�
го функціонування як державного, так
і ринкового механізму, у цьому випад�
ку, на думку автора, можуть перебра�
ти на себе сучасні самоврядні форму�
вання суб'єктів господарювання. Для
цього такі об'єднання на законодавчо�
му рівні повинні бути наділені відпові�
дними правами, щоб мати можливість
повноцінно виконувати роль нового ре�
гулятора. Крім того, для продуктивно�
го виконання такої ролі їм необхідно
визначити об'єктивне місце у системі
відносин власності та передати від�
повідні об'єкти власності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розглядаючи умови ефективно�

го функціонування зазначених регу�
ляторів, потрібно враховувати, що
основу економічної системи будь�
якої держави, яка прагне динамічно
розвиватись, повинні становити від�
носини власності. Вони завжди були
стрижнем у cуспільстві, навколо
якого формувались і розвивались всі
інші суспільні відносини, відбувалось
становлення загальнодержавної си�
стеми управління та систем управлі�
ння галузей і сфер діяльності.

Фундаментальними науковими
розробками з питань методології
суті і змісту власності, процесів її ре�
алізації, форм функціонування зай�
малися класики теоретичних дослі�
джень — Кейнс Д., Лафарг П., Локк
Дж., Маркс К., Енгельс Ф., Міль Дж.,
Мор Т., Оуен Р., Рікардо Д., Прудон П.,
Сен�Сімон К., Сміт А.та ін.

Їх наукові надбання знайшли
відображення в працях відомих вітчиз�
няних дослідників, які вивчали пробле�
ми власності на початку ХХ ст. Серед
них були Аваліані С., Балабанов М.,
Бородаєський С., Бухарін М., Ілім�
ський�Кутузов Д., Ніколаєв А., Па�
житнов К., Попов М., Тотоміанц В.,
Туган�Барановський М., Чаянов О.

Сучасні тенденції розвитку від�
носин власності в суспільстві розг�
лянуті в працях визнаних українсь�
ких та російських вчених — Абалкі�
на Л., Бажала Ю., Бойка А., В'юниць�
кого В., Гальчинського А., Дьоміна А.,
Ємченка В., Єреміна А., Колєсова М.,
Корнієнка В., Коцюбинського В.,
Кузнєцова В., Лазні І., Логвиненка
В., Лукінова І., Мамалуя А., Мочер�
ного С., Ожерельєва О., Пахомова
Ю., Покритана А., Рибалкіна В., Саб�
лука П., Хубієва К., Черковця В.,
Черняка В., Чічінскаса Й., Чухна А.,
Шкредова В., Юрчишина В. та ін.

Крім того, відомими у цьому на�
прямі досліджень є праці зарубіжних
науковців Барра Р., Веблена Т., Дже�
вонса У., Жида Ш. та ін.

Незважаючи на наявність грунтов�
ного класичного теоретичного надбан�
ня світової економічної думки щодо

відносин власності та активне, досить
плідне їх дослідження сучасними
вітчизняними та зарубіжними вченими,
в цій проблемі залишається багато не�
вирішених аспектів, насамперед тому,
що відносини власності не є сталими, а
являють собою соціальний організм,
який постійно змінюється. Серед неви�
рішених, а також недостатньо опраць�
ованих економічною наукою є комп�
лекс питань, пов'язаних з функціону�
ванням відносин власності в умовах
зміни соціально�економічного устрою
та принципів господарювання [6].

Так, за часів Радянського Союзу в
Україні було сформовано суспільну
власність, яка існувала у двох формах:
загальнонародній (державній) та ко�
оперативній. За умов демократизації
економіки і формування ринку відбу�
ваються зміни у відносинах власності.
Починаючи з 1991 року, згідно з За�
коном України "Про власність" у дер�
жаві формується нова система від�
носин власності, яку можна предста�
вити наступним чином (рис. 1) [7].

У відповідності до норм Закону
усі форми власності є рівноправни�
ми і державні інституції повинні
створювати рівні умови для їх роз�
витку та захисту. При цьому суб'єк�
тами права власності в Україні є на�
род України, громадяни, юридичні
особи, держава, а також спільні
підприємства, міжнародні органі�
зації, громадяни інших держав та
особи без громадянства. Законом
для кожної форми власності та
суб'єктів права власності визначено
об'єкти власності (табл. 1).

У 2003 році Цивільний кодекс Ук�
раїни вніс певні зміни у перелік
об'єктів і суб'єктів права власності
[13]. Разом з тим, це не відобрази�
лось на їх суті і не дало можливості
збалансувати розвиток економічної
системи. Крім того, автор вважає, що
в цьому законодавчому документі не
представлено всі реально існуючі
суб'єкти і об'єкти власності.

Так, аналіз нормативних доку�
ментів і діяльності суб'єктів різних
форм власності дає можливість ствер�
джувати, що в Україні, на етапі роз�
державлення економіки, з'явився ще
один суб'єкт права власності — учас�
ники сучасних самоврядних об'єднань
підприємств, які автор пропонує нази�
вати "фахові об'єднання".

У науковій літературі та у норма�
тивних актах України на сьогодні не
визначено такого виду об'єднань як
"фахове об'єднання". Разом із тим,
практика показує, що поряд з колек�
тивами орендарів, власниками акціо�
нерних товариств, членами громадсь�
ких організацій в Україні у період
1991—2009 років організувались і по�
чали активно функціонувати само�
врядні формування сучасного зразка.
Ці самоврядні формування за певни�
ми критеріями мають відповідний
рівень фаховості й вже сьогодні пре�
тендують виконувати роль саморегу�
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Рис. 1. Система відносин власності в Україні згідно з Законом України
"Про власність"
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лівних об'єднань конкретних галузей
чи сфер діяльності. Саме тому автором
у співпраці з народними депутатами
України та представниками діючих
громадських об'єднань, вперше, у про�
екті Закону України "Про громадські
об'єднання" за № 4633 від 10 червня

2009 року, запропоновано законодав�
чо визначити новий вид громадського
об'єднання — фахове об'єднання.
Термін "фах" походить від німецько�
го слова "fach" і поєднує у собі розум�
іння спеціальності, професії, галузі [8;
9]. На думку авторів законопроекту

Таблиця 1. Суб'єкти права власності й об'єкти власності в Україні
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саме цей термін може відобразити суть
усіх різновидів об'єднань фізичних,
юридичних, фізичних і юридичних
осіб, які діють в Україні та можуть пре�
тендувати на визнання як фахового. У
зв'язку з цим, згідно з вказаним зако�
нопроектом, фахові об'єднання є ви�
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дом самоорганізації громадян і юри�
дичних осіб, що створюється з метою
реалізації суспільних інтересів та
впровадження засад саморегулюван�
ня у визначеній статутом сфері, галузі
чи секторі діяльності [10]. Разом з тим
було розроблено проект Закону Ук�
раїни "Про фахові саморегулівні і са�
моврядні об'єднання" за № 4841�1 від
10 вересня 2009 року, в якому розкри�
то мету, завдання і функції фахових
об'єднань, встановлено єдині вимоги
для визначення рівня фаховості фор�
мувань та принципів їх функціонуван�
ня [11]. На думку автора, цей законо�
проект має стати базовим для тих об'єд�
нань, які роблять заявку на статус фа�
хового.

Сьогодні такі об'єднання діють
на підставі Закону України "Про об'єд�
нання громадян" або на підставі Гос�
подарського кодексу України (Зако�
ну України "Про підприємства в Ук�
раїні"). Як правило, ці види форму�
вань є добровільними, об'єднують
фізичних і юридичних осіб, мають
юридичну та фінансову незалеж�
ність між учасниками, у своїй діяль�
ності тільки частково підпадають під
норми вищевказаних законодавчих
актів, а фактично їх функціонуван�
ня досить регулярно виходять за
рамки цих законів. Це і стало однією
з основних причин доцільності виз�
начення нового виду об'єднання та
необхідності розробки двох законо�
проектів, що, на думку авторського
колективу, знімуть організаційно�
правові неузгодженості.

Крім того, автор вважає, що для оп�
тимального поєднання та ефективно�
го використання державного, фахово�
го і ринкового регулювань виникає по�
треба у перерозподілі не тільки засобів
виробництва, а й регулюючих функцій
держави. Українські науковці Єщенко
І. та Палкім Ю. вважають, що регулю�
ючі функції держави в ринковій еко�
номіці зводяться до трьох основних: за�
конодавчої, стабілізуючої і розподіль�
чої [12]. Автор поділяє цю точку зору.
При цьому автор констатує, що вітчиз�
няні та зарубіжні вчені у своїх дослід�
женнях не розглядають законодавчу,
стабілізуючу і розподільчу функції дер�
жавних органів, як окремі об'єкти влас�
ності. Разом з тим, проведений аналіз
діяльності виробничих об'єднань пока�
зує, що саме перераховані функції мак�
симально впливають на ефективність
роботи засобів виробництва. Засоби
виробництва як об'єкти власності кон�
кретного суб'єкта права власності у
разі відокремленого їх використання
від регулюючих функцій, що перебува�
ють у власності іншого суб'єкта права
власності, є капіталом, розвиток якого
визначають не об'єктивні механізми
функціонування економічної системи,
а суб'єктивізм чиновника або окремо�
го власника, яке б законодавче поле не
існувало.

Розвиток засобів виробництва не
відбувається сам по собі. Їх стан виз�

начається мірою впливу на них зако�
нодавчих, стабілізуючих і розподіль�
чих функцій. Фактично регулюючі
функції є реально існуючим дієвим
важелем, який за певних обставин
може загальмувати, прискорити чи
законсервувати процес розширення
виробництва. Саме тому автор і про�
понує ці функції віднести до окремих
об'єктів власності, що у сукупності із
засобами виробництва відображають
об'єктивний зміст відповідної форми
власності та забезпечують розвиток
конкретного суб'єкта права влас�
ності. Регулюючі функції, залежно
від того, кому вони належать та як їх
ефективно використовують, забезпе�
чують рух економічної системи у
відповідному напрямі. На думку авто�
ра, концентрація законодавчих, ста�
білізуючих і розподільчих функцій у
руках одного суб'єкта права влас�
ності є основною причиною розба�
лансованості будь�якої економічної
системи. Виокремлення із загально�
державної власності не тільки засобів
виробництва, але й регулюючих
функцій держави (як об'єкта влас�
ності) та їх оптимальний перероз�
поділ між суб'єктами права власності
дасть можливість збалансувати стан
економічної ситуації у державі.

ВИСНОВОК
Позбутися негативних явищ в

економічній та інших сферах життя
нашої країни можна тільки усунув�
ши причини, що їх зумовлюють. Це в
першу чергу торкається монополь�
ного становища держави та її ві�
домств, які стали власниками засобів
виробництва, регулюючих функцій і
результатів праці суспільства. По�
трібно ліквідувати надмірне одер�
жавлення. Світовий досвід переко�
нує, що найефективніше економіка
функціонує за наявності різних
форм власності, тобто як змішана
економіка. В Україні визнання ново�
го суб'єкта права власності, нових
об'єктів власності та їх перерозподіл
дасть можливість шляхом проведен�
ня законодавчо�нормативних дій
ліквідувати стан розбалансованості
економічної системи. Кожний учас�
ник ринку повинен зрозуміти, що з
точки зору відносин власності у дер�
жаві, в складі колективної форми
власності, сформувався новий су�
б'єкт права власності — члени фахо�
вого об'єднання. При цьому об'єкта�
ми власності нового суб'єкта права
власності є майно необхідне для за�
безпечення виконання статутних
завдань та регулюючі функції, які
державні інституції на договірних
умовах згідно норм розробленого
законопроекту "Про фахові саморе�
гулівні і самоврядні об'єднання" ма�
ють передати фаховому об'єднанню,
надаючи реальну можливість у су�
часних умовах господарювання за�
безпечувати ефективне функціону�
вання галузей чи сфер діяльності.
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