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Лекція №4. 

Тема: Власність та її роль в економічному розвитку суспільства. 

1. Поняття власності, суть відносин власності. Суб′єкти і об′єкти власності. 

2. Типи, види, форми власності. 

 

Література: 1)Економічна теорія: Політекономія /за ред. В.Д. Базилевича – К.: 

Знання-Прес, 2016, гл. 3; 2) Мочерний С.В. Політична економія – К.: Знання-Прес, 

2012. 

1. Поняття власності, суть відносин власності.  Суб′єкти і об′єкти власності. 

Питання власності – це основний предмет дослідження виробничих відносин 

суспільства. 

Власність – складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність 

суспільних відносин – економічних, соціальних, правових, політичних, 

національних, морально-етичних, релігійних тощо. 

Вона займає центральне місце в економічній системі, оскільки зумовлює спосіб 

поєднання робітника із засобами виробництва, визначає соціальну і політичну структуру 

суспільства. 

Виражаючи найглибинніші зв′язки і взаємозалежності, власність, таким чином, 

розкриває сутність соціально-економічного буття суспільства. 

Власність визначає: 

- суспільний спосіб поєднання робочої сили із засобами виробництва; 

- специфічність дій економічних законів певної економічної системи; 

- цілі та мотиви виробництва; 

- характер розподілу і споживання створеного продукту; 

- класову і соціальну структуру суспільства; 

- панівну систему політичної та економічної влади. 

Все це визначає місце власності в економічній системі. 

Спочатку власність розглядалась як відношення людини до речі, тобто як фізична 

наявність цієї речі у людини і можливість її використання. 

Однак із розвитком суспільства та накопиченням наукових знань уявлення про 

власність змінювалось, ставало змістовнішим. 

Речі самі по собі не власність, так само як золото чи срібло за своєю природою не є 

грошима. Вони перетворились на гроші лише за певних економічних відносин. 

Це стосується і власності. Головною її характеристикою є не річ і не відношення 

людей до речей, а те, ким і як  привласнюється річ, як таке привласнення зачіпає інтереси 

інших людей. 

Певна річ стає власністю, тобто економічною категорією, лише тоді, коли з 

приводу її привласнення люди вступають між собою в певні економічні відносини. 

Відповідно, власність виражає відносини між людьми з приводу привласнення 

речей. 

Інакше кажучи, соціально-економічна сутність власності розкривається і 

реалізується не в системі зв′язків «людина-річ», а в площині взаємодії «людина-людина» з 

приводу привласнення об′єктів власності. 
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Привласнення – це процес, що виникає у результаті поєднання об′єкта і суб′єкта 

привласнення, тобто це конкретно-суспільний спосіб оволодіння річчю. Воно означає 

відношення суб′єкта  до певних речей як до власних. Привласнення формує і виражає 

конкретну рису тієї або іншої форми власності та її видів. 

Відносини привласнення охоплюють всі сфери відтворювального процесу – від 

виробництва до споживання. 

Вихідним моментом привласнення є сфера виробництва. Саме тут створюється 

об′єкт власності і його вартість. Кому належать засоби виробництва , той і привласнює 

результат виробництва. 

Головним об′єктом привласнення в економічній системі, який визначає її 

соціально-економічну форму, цілі й інтереси є привласнення засобів виробництва і 

його результатів. 

Власність – це сукупність відносин між суб′єктами господарювання з приводу 

привласнення засобів виробництва та його результатів. 

Варто зауважити, що категорія «привласнення» породжує свій антипод – категорію 

«відчуження». 

Відчуження – це позбавлення суб′єкта права на володіння, користування і 

розпорядження тим чи іншим об′єктом власності. 

Привласнення і відчуження – парні категорії, які існують одночасно як єдність 

протилежностей. Привласнення певного об′єкта власності одним суб′єктом одночасно 

означає відчуження його від іншого суб′єкта. Якщо один суб′єкт заявив «це не моє», це все 

одно, що він сказав іншим суб′єктам: «це не ваше». Тому поряд з власником завжди 

присутній невласник. 

Відносини власності утворюють певну систему, що містить у собі три види 

відносин: 

- відносини з приводу привласнення об′єктів власності; 

- відносини з приводу економічних форм реалізації об′єктів власності (тобто 

одержання від них доходу); 

- відносини з приводу господарського використання об′єктів власності. 

Власник може сам використовувати свій об′єкт власності в господарських цілях. 

У такому випадку він одночасно виступає у двох іпостасях: як власник і як суб′єкт 

господарювання. 

Нині, коли виробництво надзвичайно ускладнилось і набуло значного суспільного 

характеру, головною особою господарського життя стає не власник, а суб′єкт, який 

використовує для виробництва чужу власність на правах оренди, кредити. Таким чином, 

з′являються два суб′єкти: суб′єкт-власник і суб′єкт господарювання, які розподіляють 

повноваження та функції. 

Відносини власності виявляються через суб′єкти та об′єкти власності. 

Об′єкти власності  - це все те, що можна привласнити чи відчужити: 

- засоби виробництва в усіх галузях народного господарства; 

- нерухомість (будинки і споруди, відокремлені водні об′єкти, багаторічні 

насадження тощо); 

- природні ресурси (земля, її надра, ліси, води тощо); 

- предмети особистого споживання та домашнього вжитку; 

- гроші, цінні папери, дорогоцінні метали та вироби з них; 
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- інтелектуальна власність, тобто духовно-інтелектуальні, інформаційні ресурси 

та продукти (твори літератури і мистецтва, досягнення науки і техніки, 

відкриття, винаходи, ноу-хау, інформація, комп’ютерні програми, технології 

тощо); 

- культурні та історичні цінності; 

- робоча сила. 

Суб′єкти власності – це персоніфіковані носії відносин власності: 

- окрема особа (індивідуум) – людина як носій майнових і немайнових прав та 

обов′язків; 

- юридичні особи – організації, підприємства, установи, об′єднання осіб усіх 

організаційно-правових форм; 

- держава в особі органів державного управління, муніципалітети (органи 

місцевого управління та самоврядування); 

- декілька держав або всі держави планети. 

Власність має і правовий аспект, виступаючи як юридична категорія. 

Юридичний аспект власності реалізується через право власності. 

Право власності - це сукупність узаконених державою прав та норм 

економічних взаємовідносин фізичних і юридичних осіб, які складаються між ними з 

приводу привласнення й використання об′єктів власності. 

Право власності визначається ще з часів римського права трьома основними 

правочинностями – володіння, користування і розпорядження. Це так звана тріада 

власності. 

Між власністю як економічною категорією і як юридичною категорією є тісний 

взаємозв′язок. 

Власність як економічна категорія виражає відносини між людьми з приводу 

привласнення об′єктів власності й перш за все засобів виробництва та його результатів.  

Власність як юридична категорія відображає законодавче закріплення 

економічних відносин між фізичними і юридичним особами з приводу володіння, 

користування й розпорядження об′єктами власності через систему юридичних законів і 

норм. 

Таким чином, власність характеризує діалектичний взаємозв′язок економічних та 

юридичних відносин, у якому економічні відносини власності є первинними, базисними, а 

юридичні – вторинними, похідними, оскільки зумовлюються економічними відносинами. 

2. Типи, види, форми власності. 

Найскладнішою проблемою  економічної науки є проблема форм власності. 

Існують два підходи до класифікації форм власності: вертикально-історичний і 

горизонтально-структурний. 

Вертикально-історичний підхід визначає історичні форми власності, які 

зароджуються у процесі тривалої еволюції суспільства, іі зміни однієї форми власності 
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іншою. Кожному етапу розвитку суспільства відповідає певна форма власності, яка 

відбиває досягнутий рівень розвитку продуктивних сил, особливості привласнення засобів 

і результатів виробництва та основного суб′єкта, який концентрує права власності. 

Історичні форми власності: 

- первіснообщинна, для якої характерні однакові права усіх членів общини 

на панівний об′єкт власності – землю, а також на засоби праці й результати виробництва; 

- рабовласницька форма власності характеризується абсолютною 

концентрацією прав власності рабовласника на засоби виробництва, результати праці й на 

працівника (раба); 

- феодальна власність передбачає абсолютні права власності феодала на 

землю й обмежені права на працівника (селянина-кріпака); 

- капіталістична власність характеризується зосередженням прав власності 

підприємця на засоби та результати праці і відсутністю власності на найманого робітника, 

який має особисту свободу. 

Однак юридична рівноправність усіх громадян капіталістичного суспільства не 

означає рівності в розподілі і концентрації прав власності. Це породжує економічну владу 

одних і економічну залежність інших. 

Ліквідація приватної власності в колишніх соціалістичних країнах і заміна її так 

званою «загальнонародною» власністю з метою зрівняти всіх людей управах на засоби 

виробництва і результати їх використання спричинили розрив природно-еволюційного 

процесу розвитку відносин власності, що стало однією з причин кризи соціалістичної 

системи. 

Горизонтально-структурний підхід визначає класифікацію економічних форм 

власності,  а також її види і типи. 

Умовами і критеріями означеної класифікації є рівень розвитку продуктивних 

сил, характер поєднання працівника із засобами виробництва, ступінь правочинності 

суб′єкта на ресурси, результати  й управління виробництвом, механізм розподілу 

доходу тощо. 

Економічні форми власності: 

- приватна власність – це такий тип власності, коли виключне право на 

володіння, користування і розпорядження об′єктом власності та отримання доходу 

належить приватній  (фізичній чи юридичній) особі; на перших етапах розвитку людство 

протягом тисячоліть використовувало колективні форми власності, спочатку у формі 

племінної, а потім общинної власності. Низький рівень розвитку продуктивних сил 

зумовлював те, що люди могли тільки спільно добувати засоби до існування і спільно їх 

споживати. Лише в такий спосіб людство могло вибороти своє право на життя. Згодом 

розвиток продуктивних сил, вдосконалення самої людини, зміни умов її життя приводять 

до формування нового типу власності – приватної. 

- суспільна власність означає спільне привласнення засобів виробництва і 

його результатів. Суб′єкти суспільної власності відносяться один до одного як рівноправні 

співвласники. У цих умовах основною формою  індивідуального привласнення стає 

розподіл доходу , а мірою його розподілу  - праця. 

Сучасні форми приватної власності: 
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- індивідуально-трудова, характеризується тим, що фізична особа в 

підприємницькій діяльності одночасно використовує власні засоби виробництва і свою 

робочу силу; 

- з найманою працею. 

Види індивідуально-трудової приватної власності: 

- одноосібна; 

- сімейна (коли в господарстві використовується праця членів сім′ї, 

фермерське сімейне господарство). 

Види приватної власності з найманою працею: 

- індивідуальна із застосуванням найманої праці; 

- партнерська власність є об′єднанням капіталів або майна кількох фізичних 

чи юридичних осіб. З метою здійснення спільної підприємницької діяльності кожний 

учасник партнерського підприємства зберігає свою частку внесеного  ним капіталу чи 

майна у партнерській власності; 

- корпоративна (акціонерна) власність – це капітал, утворений завдяки 

випуску і продажу акцій. Об′єктом власності акціонерного товариства, крім капіталу, 

створеного за рахунок продажу акцій, є також інше майно, придбане в результаті 

господарської діяльності.  

Особливість корпоративної власності полягає в тому, що вона поєднує риси 

приватної і суспільної власності. З одного боку,власники акцій є приватними власниками 

тієї частки капіталу, яка відповідає номінальній чи ринковій ціні їхніх акцій, а також 

доходу від них. Разом з тим пересічні акціонери через розпорошеність пакета акцій  не 

мають реального права на участь у розпорядженні  всім капіталом акціонерного 

товариства. Реальне право на розпорядження й управління капіталом товариства 

мають лише ті, хто володіє контрольним пакетом акцій.  

Носіями відносин володіння свого паю є відокремлені власники акцій, які 

одержують на них доходи (девіденди). Відносини ж розпорядження й управління 

реалізуються не розрізненно, а власниками контрольного пакета акцій., які 

розпоряджаються капіталом акціонерного товариства як єдиною власністю. 

Таким чином, акціонерний капітал поєднує приватну власність і колективну 

форму її використання. Акціонерна власність  зберігає в собі все те позитивне, що несе в 

собі приватна власність (підприємницький інтерес,ініціатива, свобода вибору, невтримна 

погоня за нагромадженням особистого, а отже, і суспільного багатства та ін.). Акціонерна 

власність виступає у формі асоційованої (інтегрованої) власності, яка поєднує в собі 

риси приватної ті суспільної власності. В цьому її достоїнство, універсалізм і 

привабливість. 

Корпоративний сектор в Україні об′єднує 17 млн індивідуальних акціонерів, у т.ч. 

понад 14 млн дрібних, які з′явились внаслідок масової приватизації. Цей сектор посідає 

найвагоміше місце в українській економіці, на його частку припадає майже 75% 

виробництва ВВП. 

Суспільна власність (друга форма економічної власності) означає спільне 

привласнення засобів виробництва і його результатів. Суб′єкти суспільної власності 

відносяться один до одного як рівноправні співвласники.  

Форми суспільної власності: 
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- державна власність – це така система відносин, за якої абсолютні права на 

управління і розпорядження власністю здійснюють органи (інститути) державної влади. 

Державна власність поділяється на загальнодержавну і муніципальну (комунальну): 

а) загальнодержавна власність – це спільна власність усіх громадян країни, яка 

не поділяється на частки і не персоніфікується між окремими учасниками. Власність 

необхідна державі для того, щоб виконувати економічні, соціальні і оборонні функції. 

Об′єктами державної власності є природні ресурси (земля, її надра, ліси, води, повітряний 

простір), енергетика, транспорт, зв′язок, дороги, навчальні заклади, заклади національної 

культури, фундаментальна наука, оборонні та космічні об′єкти тощо). 

б) муніципальна (комунальна) власність – це власність, яка перебуває в 

розпорядженні регіональних державних органів (області, міста, району тощо). 

 - колективна власність, її види: 

а) кооперативна власність – це об′єднана власність членів окремого кооперативу, 

створена на добровільних засадах для здійснення спільної діяльності. Власність 

кооперативу формується в результаті об′єднання майна, грошових внесків його членів і 

доходів. Кожен член кооперативу має однакові права на управління та дохід. Найбільш 

потужною і організаційно-оформленою ланкою української кооперації є споживча 

кооперація, яка об′єднує понад 1,1  млн. членів пайовиків у 1700 споживчих товариств і 

265 спілок різного рівня; 

б) власність трудового колективу – спільна власність, передана державою чи 

іншим суб′єктом у розпорядження колективу підприємства (на умовах викупу чи оренди), 

яка використовується на умовах чинного законодавства. Якщо підприємство викуплене за 

рахунок накопиченого прибутку, то створюється неподільна власність колективу, якщо 

підприємство було викуплено за рахунок особистих доходів його працівників, то 

утворюється пайова власність. 

в) власність громадських і релігійних об′єднань створюється за рахунок 

власних коштів, пожертвувань громадян чи організацій або шляхом передачі державного 

майна. Суб′єктами  такої власності є партії, профспілки, спортивні товариства, церкви та 

інші громадські організації. 

Змішана власність – поєднує різні форми власності – приватну, державну, 

колективну, кооперативну та ін.., в тому числі й власність іноземних суб′єктів.  

Комбіновані форми власності. У розвинутих країнах заходу з метою 

забезпечення ефективного функціонування виробництва відбувається процес об′єднання 

підприємств різних форм власності, однак за умови збереження кожною із них своєї 

базової якості. У результаті створюються комбіновані форми власності: концерни, 

трести, холдинги, фінансово-промислові групи та інші. Кожний учасник такого 

об′єднання делегує органу управління такий обсяг своїх повноважень, який не спричиняє 

втрати основних властивостей притаманної йому  форми власності. 

 

 


