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Тема : Відносини власності в економічному житті суспільства 
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1. Власність як економічна категорія. 

2. Еволюція відносин власності і закономірності зміни соціально-економічних організаційних 

форм підприємств.* Форми власності. 

3. Відносини власності в Україні. 

4. Роздержавлення і приватизація. 

 

1. Власність як економічна категорія 

       Розрізняють власність як економічну та юридичну категорію. 

В економічному змісті власності розрізняють 2 аспекти: 

а) матеріально-речовий – відношення людей до об’єктів власності (людина       засоби 

виробництва); 

б) соціально-економічний – відносини між людьми в зв’язку з привласненням ними об’єктів 

власності (людина - в процесі соціального виробництва). 

 Власність – це сукупність виробничих відносин між людьми з приводу привласнення ними 

об’єктів власності, в першу чергу засобів виробництва, які породжують право володіння, 

користування й розпорядження цими об’єктами та результатами їх функціонування. 

Зміст власності: 

1) у вузькому розумінні: право володіння, користування і розпорядження; 

2) у широкому розумінні: створення соціального середовища, в якому функціонує суспільне 

виробництво ( господарюючі суб’єкти). 

Власність – є основоположною  економічною категорією.  

Саме вона визначає: 

- соціально-економічну структуру суспільства; 

- економічне і політичне становище класів, соціальних груп людей і взаємовідносини між 

ними; 

- складає основу всіх виробничих відносин суспільства. 

 Юридичний аспект власності реалізується через право власності. 

             



        Об’єкти власності - все те, що можна привласнити або відчужити: 

• засоби виробництва в усіх галузях народного господарства; 

• нерухомість; 

• природні ресурси; 

• предмети особистого споживання і домашнього вжитку; 

• гроші, цінні папери, дорогоцінні метали та вироби з них; 

• інтелектуальна власність, тобто духовно-інтелектуальні, інформаційні ресурси та продукти; 

• культурні й 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; 

• кілька держав або всі держави планети 

       Право власності - сукупність узаконених державою прав і норм економічних взаємовідносин 

фізичних та юридичних осіб, які складаються між ними стосовно привласнення й використання 

об’єктів власності 

       Право власності ще з часів римського права визначається трьома основними 

правочинностями: 

- володіння 

- користування 

- розпорядження 

2.  Еволюція відносин власності і закономірності змінисоціально-економічних 

організаційних форм підприємств.* Форми власності. 

       Форми прояву власності в історичній перспективі постійно змінюються й вдосконалюються 

відповідно до змін, що відбуваються в продуктивних силах суспільства. 

Історично першим типом власності, з якого почався розвиток людського суспільства, була 

усуспільнена (колективна) власність. 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. 

Усуспільнена (колективна) власність перетворилася в свій різновид - державну власність. 

Ці два типи власності (суспільна і приватна) на різних етапах історичного розвитку 

суспільства виступали в найрізноманітніших формах, відображаючи соціально-економічну природу 

пануючого суспільного ладу. 

Існує така тенденція у розвитку форм власності: на перших етапах свого розвитку людство 

використовує колективні форми власності, але з появою можливості індивідуального виживання 

породжує приватну власність. 

 



Типи власності: 

       Приватна – такий тип власності, коли виняткове право володіти, користуватися і 

розпоряджатися об’єктом власності й отримувати дохід належить приватній особі. 

       Суспільна – означає спільне привласнення засобів виробництва та його результатів 

Форми приватної власності: 

Індивідуально-трудова власність характеризується тим, що фізична особа у підприємницькій  

діяльності використовує власні засоби виробництва і свою робочу силу. 

Якщо у господарстві використовують працю членів сім’ї, така власність має вигляд сімейної 

трудової власності (наприклад, фермерське сімейне господарство). 

Партнерська власність є об’єднанням капіталів чи майна кількох фізичних або юридичних осіб. 

Корпоративна (акціонерна) власність – це капітал, утворений шляхом випуску і продажу акцій. 

Суспільна власність Форми суспільної власності: 

Загальнодержавна власність – це спільна власність усіх громадян країни, яка не поділяється на 

частки і не персоніфікується між окремими учасниками економічного процесу. 

Муніципальна (комунальна) власність – це власність громад, яку втілюють регіональні державні 

органи (області, міста, району тощо). 

Кооперативна власність – це об’єднана власність членів окремого кооперативу, створеного на 

добровільних засадах для провадження спільної діяльності. 

Власність трудового колективу – спільна власність, яку держава чи інший суб’єкт передали у 

розпорядження колективу підприємства (на умовах викупу чи оренди) і яку використовують 

відповідно до чинного законодавства. 

Власність громадських і релігійних об’єднань створюється за рахунок власних коштів, 

пожертвувань громадян чи організацій або шляхом передачі державного майна. 

Форми змішаної власності: 

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

кооперативну й інші, в тому числі власність іноземних суб’єктів. 

3. Відносини власності в Україні 

Майбутнє будь-якої цивілізованої держави - створення змішаної економіки. Саме таке 

майбутнє - мета розвитку України як держави. 

Суть змішаної економіки виявляється в її основних принципах:  

- рівнозначність усіх форм власності; 

- економічна свобода; 

- захист особистого інтересу. 

В Господарському кодексі України визначено форми власності: 

- індивідуальна у двох видах - особиста і приватна трудова; 

- колективна; 

- державна у двох різновидах - загальнодержавної та власності адміністративно-

територіальних одиниць. 

Україні притаманне формальне усуспільнення виробництва, тобто таке, коли засоби 

виробництва тільки суспільні. Формування власності як системи можливе тільки в умовах 

усуспільнення в дійсності. 



Усуспільнення в дійсності означає достатній розвиток спеціалізації, кооперування, 

комбінування. Тільки на такому грунті можливе існування багатогранності форм і різновидів 

суспільної власності. 

Державна власність у сучасних умовах в Україні розвивається на основі створення відомчих, 

комунальних, акціонерних підприємств. 

Державні акціонерні товариства створюються як у промисловості, так і в сільському 

господарстві. 

Кооперативна  власність існує у сфері виробництва, послуг і споживання. 

Розвиток індивідуальної власності можливий тільки на основі демонополізації, 

роздержавлення та приватизації. 

Демонополізація - змінення стану, коли держава монопольно володіє засобами виробництва. 

Індивідуальна власність розвивається у вигляді  особистої і приватної власності. 

В розвинених країнах реальне усуспільнення привело до глибоких змін форм власності, 

передусім на основі взаємопроникнення  приватної та суспільної форм власності, до різноманітності 

їх форм. Звичайно це не означає, що приватна власність зникла. Навпаки індивідуальна приватна 

власність, як і раніше, і нині має значне поширення в розвинених країнах. Вона пов’язана 

насамперед з малим бізнесом (найдрібніші, дрібні та  середні підприємства, фермерство). 

Але в останні десятиріччя значного поширення набула колективна приватна власність. 

Вона ґрунтується на процесах акціонування, утворення і руху акціонерного капіталу. Як відомо, 

акціонерна форма власності довела концентрацію виробництва і капіталу до такого рівня, який 

зумовив виникнення монополій. Не випадково переважна більшість монополістичних об’єднань є 

акціонерними товариствами. Проте це не означає, що всі акціонерні товариства можна назвати 

монополіями. Навпаки, переважна більшість акціонерних товариств, або, як їх називають у США, 

корпорацій, не є монополіями. Ці компанії засновані на партнерствах вузького кола 

індивідуальних капіталів, що розподіляють прибуток відповідно до розподілу їхнього капіталу.       

Сучасним великим компаніям (корпораціям) належить провідна роль в розвитку економіки.  

Приватна  капіталістична  власність сприяла посиленню відчуження  найманого робітника 

від засобів виробництва, знижувала матеріальні стимули до ефективної праці. Підвищення 

відповідальності, зацікавленості в результатах праці безпосередніх виробників вимагало передачі 

хоча б частини прерогатив власника особам найманої праці, перетворення їх на співвласників та 

співуправителів виробництва. Зробити це вдалося шляхом персоніфікації власності, тобто 

розосередження її серед усіх працюючих. 

Таким чином, аналізуючи відносини власності на сучасному етапі, не можливо не помітити 

загальної тенденції до посилення процесу усуспільнення  власності  в розвинених країнах світу. 

 

4. Роздержавлення і приватизація 

       За умов демократизації економіки і формування ринку відбулися зміни у відносинах власності. 

Ці зміни грунтувалися  на прийнятих Верховною Радою України Законах: “Про власність”(нині 

втратив чинність)., “Про приватизацію майна державних підприємств”, “Про приватизацію 

невеликих державних підприємств (малу приватизацію) та Положеннями Господарського кодексу 

України. 

 Зазначені закони передбачили конкретні заходи для здійснення переходу від монополії 

держави на привласнення засобів і результатів виробництва та упраління ними до різноманітних 

форм власності на основі роздержавлення власності і приватизації підприємств. 

 Роздержавлення – це сукупність заходів, які усувають монопольне право держави на 

управління економікою; це зменшення  ролі державної власності шляхом перетворення державних 

підприємств у такі, що засновані на інших (недержавних) формах власності, та стимулювання 

розвитку приватного підприємництва. Воно означає істотне скорочення державного сектора 

економіки і маштабів державного втручання. 



 Роздержавлення - основа ринкових перетворень в Україні, може здійснюватись двома 

шляхами:  

- приватизацією державних підприємств; 

- комерціалізацією державних підприємств. 

Під приватизацією розуміють  відчуження майна, що перебуває у загальнодержавній і 

комунальній власностях, на користь фізичних та недержавних юридичних осіб.  

 Комерціалізація державних підприємств означає позбавлення невластивих державі 

функцій господарської діяльності і перетворення їх у самостійні господарські одиниці, які будують 

свою діяльність на засадах підприємництва, тобто самостійно, і цілком беруть відповідальність за 

результати господарської діяльності. 

 Проте світовий досвід свідчить про те, що сучасне виробництво не може успішно 

розвиватися без наявності в більших чи менших розмірах державної власності і державного 

регулювання.  

Сьогодні економіка ефективно функціонує  лише  в тих країнах, де є сильна держава. 

Загальна приватизація стала б таким же насильством  над економікою, яким свого часу були 

загальна націоналізація і суцільна колективізація сільського господарства. Державна власність 

завжди має бути в оптимальному співвідношенні з іншими формами власності. 

 Суть політики роздержавлення виявляється: 

- в різкому скороченні сфери державної власності за відповідного розширення  інших форм 

власності; 

- в якісній зміні самої державної власності шляхом перетворення трудових колективів 

державних підприємств у реальних суб’єктів власності і господарювання. 

Роздержавлення  здійснюється з метою створення гнучкої багатоукладної соціально-

орієнтованої ринкової економіки і функціонування господарських суб’єктів різних форм 

власності, діяльність яких в умовах конкурентного середовища направлена на підвищення 

ефективності виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу та 

задоволення потреб споживачів. 

 Роздержавлення обумовлене необхідністю швидкого здійснення  структурних змін і 

пропорцій в суспільному виробництві за рахунок засобів суб'єктів господарської діяльності різних 

форм власності. 

 Роздержавлення виступає в двох формах: 

1) оренда; 

2) приватизація. 

Оренда – це передача державного майна на тимчасове користування на договірній основі за 

оплату згідно договору. 

Приватизація – передача державної (в т.ч. муніципальної) власності окремим особам у 

приватну, максимум – сімейну власність. Приватизація може здійснюватись за плату, безкоштовно 

або у поєднанні цих двох способів. 

 Мета державної програми приватизації: 

- формування приватних підприємств; 

- підвищення ефективності діяльності підприємств; 

- розвиток соціальної інфраструктури за рахунок коштів, залучених від приватизації; 

- сприяння фінансової стабільності; 

- підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника; 

- залучення іноземних інвестицій. 
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- безкоштовна – передача державних підприємств у власність трудових колективів, 

використовуючи їх приватизаційні папери; 

- продаж підприємств на аукціонах; 

- оренда з викупом; 

- акціонування – це надання трудовим колективам права придбання підприємства і 

перетворення його на акціонерне товариство відкритого чи закритого типу (випуск 

акцій); 

- створення  кооперативів, товариств на паях. 



 

Кошти від приватизації використовуються: 

- на покриття бюджетного дефіциту; 

- для соціального захисту населення ( як зараз – на боротьбу з кароновірусом); 

- охорони навколишнього середовища; 

- розвитку соціальної інфраструктури. 

При проведенні приватизації використовуються  різні джерела: приватизаційні чеки; 

особисті кошти громадян; власні кошти підприємств; кредити. 

 Пріоритетною формою власності в процесі роздержавлення економіки повинна стати 

трудова колективна власність, оскільки вона є найефективнішою і відповідає колективному 

характеру праці в сучасних умовах. 

  

 

Викладач                                                                                            С.В.Верблюд 
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