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Книга у популярній формі розповідає про історію приватної
власності з періоду існування Стародавнього Риму й до сього-
дні. При цьому феномен приватної власності розглядається ав-
тором у двох аспектах: з точки зору його історії як інституції
та з точки зору його історії як ідеї. Автором роботи продемон-
стрована фундаментальна роль інституту приватної власності
в суспільному розвитку. Історичні приклади, наведені автором
роботи, засвідчують, що послаблення цього інституту зумов-
лювало послаблення та загибель людських спільнот або ж уві-
ковічення низького рівня їх життя (йдеться, зокрема, про долю
перших північноамериканських колоній у Джеймстауні та
Плімуті, історію комуни Роберта Оуена, картопляний голод в
Ірландії, соціалістичні експерименти у СРСР і Китаї, проблеми
арабського світу, земельні реформи у країнах, що розвивають-
ся, тощо). Автор аналізує економічну логіку стимулів та де-
монструє згубність практики спільного користування ресурса-
ми. Особлива увага надається дослідженню взаємозв’язку між
інститутом власності та станом оточуючого середовища, а та-
кож проблемам інтелектуальної власності.

У своєму дослідженні історії ідеї приватної власності автор
опирається на філософські та юридичні засади цього інституту.
Якщо політичний філософ чи економіст коли-небудь написав
щось важливе про зв’язок прав власності та процвітання, то ви-
кладення його ідей обов’язково знайдеться у цій книзі, де пред-
ставлені погляди Адама Сміта, Ієремії Бентама, Карла Маркса
та Фрідріха Енгельса, Кеннета Ерроу, Мілтона Фрідмена та ба-
гатьох інших мислителів. Особлива увага приділяється відро-
дженню інтересу до прав власності в економічній теорії в
1950—1960 — ті роки (А. Алчіан, Г. Демсєц, Р. Кроуз).
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