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Група № 12 

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 9-10 

Тема: Поняття відносин власності. Сутність підприємництва як особливої форми 

діяльності. 

Мета:  ознайомити здобувачів освіти з поняттям та структурою відносин власності; 

вивчити поняття «підприємництво», його сутність та ознаки. 

 

 

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. 

Проте значення власності визначається не лише тим, що вона породжує право володіння, 

розпорядження й користування, - це її зміст у вузькому розумінні. В широкому плані значення 

власності полягає в створенні соціального 

середовища, в якому функціонує суспільне 

виробництво (господарюючі суб'єкти). 

А конкретно вона визначає: 

- умови поєднання робітника з засобами 

виробництва; 

- відносини між людьми з приводу 

привласнення засобів і результатів 

виробництва; 

- умови розпорядження й використання 

факторів виробництва. 

У всіх цих випадках люди 

опиняються в певних відносинах один до 

одного. Отже, зводити відносини власності 

лише до відносин, які виникають у процесі 

користування об'єктами власності, означає невиправдане звуження їхнього змісту так само, як і 

обмеження їх лише відносинами між людьми з приводу привласнення об'єктів власності. 

Власність як економічне явище є сукупністю неіснуючих поза зв'язком між собою таких 

елементів: 

- об'єкти власності; 

- суб'єкти власності; 

- відносини власності.  

Об'єкти (матеріально-речовий зміст) - привласнюванні речі, що знаходяться у розпорядженні 

людей: чинники виробництва життєвих благ. 

Суб'єкти або носії відносин власності - це люди, їх різні об'єднання і асоціації, що 

привласнюють, володіють і розпоряджаються об'єктами власності. 

Відносини власності - сукупність відносин між людьми з приводу приналежності речей і 

інших об'єктів власності. Це система виключень доступу до матеріальних і нематеріальних 

благ. 

 



 
Рис.1 Структура відносин власності 

У реальному житті економічні відносини власності закріплюються юридично. Право 

власності - це санкціоновані норми поведінки, які виникають у зв'язку із привласненням 

економічних благ. За допомогою права власності регламентують економічну поведінку 

людей. Правила можуть бути формальними (встановлюються законодавством) 

і неформальними (складаються під впливом традицій, звичок, ментального фактора, 

особливостей тіньового сектору економіки). Так виникають формальні й неформальні правила 

економічної поведінки людей, які створюють обмеження та регулюють формування 

економічних відносин власності. 

До прав власності належать: право володіння, право користування, право керування, 

право на залишкову вартість, право на безпеку (гарантованість від експропріації), право на 

перехід речі у спадок, право на заборону шкідливого використання, право на безстрокове 

володіння, право на відповідальність у вигляді стягнення тощо. 

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що 

зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва. 

Функції форм власності : 1) економічне закріплення виробничо - господарських ресурсів, 

життєвих благ за конкретними власниками, які є суб'єктами господарювання, і 

громадянами; 2) економічне з'єднання працівників із засобами виробництва і забезпечення їх 

продуктивного функціонування; 3) збудження і забезпечення безперервного функціонування 

економічних інтересів суб'єктів власності, їх зацікавленості у високих результатах 

виробничо-господарської діяльності; 4) забезпечення має рацію і свобод кожної особи, 

економічної самостійності, суверенності держави і всіх господарюючих суб'єктів. 

Отже, можна зробити висновок, що власність, особливо на засоби виробництва, є 

основоположною економічною категорією. Саме вона визначає соціально-економічну 

структуру суспільства, економічне й політичне становище класів, соціальних груп людей і 

взаємовідносини між ними, бо складає основу всіх виробничих відносин суспільства та 

визначає їхню суть. 

Підприємництво, підприємницька діяльність — самостійна ініціатива, систематична, 

на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та 

заняття торгівлею з метою одержання 

прибутку.  

У західних країнах підприємництво 

розглядається як особливий тип 

господарювання, в основі якого — пошук 

нових можливостей виробництва товарів і 

послуг на основі інновацій та уміння 

залучення ресурсів із найрізноманітніших 

джерел. 

Розвиток підприємництва — це один 

із найпотужніших ресурсів зайнятості та 

доходів територій і населення при 

неспроможності держави забезпечити 



централізовану підтримку розвитку регіонів. 

Підприємництво як особливий вид діяльності передбачає наявність у суб’єктів цієї 

діяльності особливого стилю і типу господарської поведінки, певного напряму думок. 

Виявляється це передовсім у пошукові нетрадиціних рішень і можливостей, розширенні 

масштабів і сфери діяльності і, що надто важливо, постійної готовності до ризику та пошуку 

способів його подолання, у вільному прояві ініціативаи, постійному прагненні до новаторства, в 

особливому творчому ставленні до справи. 

Забезпечення ефективного функціонування фірми чи діяльності індивідуального 

підприємця – найважливіше завдання підприєницької діяльності. Це передбачає вміння 

залучати і використовувати для вирішення поставлених завдань ресурси з найрізноманітніших 

джерел, орієнтацію на інновації та створення інноваційного середовища. 

Підприємництво як самостійна діяльність пропонує свободу й самостійність суб’єктів цієї 

діяльності. Це передбачає: 

 вибір напрямів і методів діяльності; 

 формування виробничих програм, вибір джерел одержання трудових ресурсів, джерел 

фінансування, постачальників продукції і послуг; 

 вибір виду і сфери підприємницької діяльності; 

 прийняття господарських рішень і вибір засобів для їх реалізації; 

 розпорядження прибутками (доходами) від підприємницьклї діяльності, що залишаються після 

сплати податків та інших обов’язкових платежів; 

 встановлення системи і розмірів 

оплати праці й інших видів доходів 

осіб, які працюють за наймом; 

 встановлення рівня цін і тарифів на 

продукцію та послуги; 

 вибір каналів і методів збуту. 

Як господарська діяльність 

підприємництво незалежно від 

виду і сферу діяльності фірми чи 

індивідуального підприємництва 

пропонує організацію і управління 

господарським процесом. Така 

діяльність може охоплювати різні її 

види: інноваційну, інжинірингову, 

виробничо-збутову, патентно-

ліцензійну та іншу, в тому числі й торгівлю цінними паперами,консультаційну, торгівельно-

посередницьку. 

Сфера господарської діяльності включає як внутрішньофірмові відносини, так і відносини 

з іншими учасниками ринкового господарства, зокрема правові, фінансові, відносини, пов’язані 

з рузом товару, страхуванням, орендою та зберіганням товарів, рекламою продукції і послуг, 

розрахункові та інші. 

Підприємницька діяльність здійснюється фізичними і юридичними особами. 

Підприємець – це особа, яка бере на себе особистий ризик, пов’язаний з його 

результатами, вкладає особисті кошти в організацію справи. 

У зміст поняття «підприємництво» входить таке поняття, як «бізнес». 

 

Бізнес – це ділова активність, справа, націлена на вирішення завдань, пов’язаних у 

кінцевому результаті із здійсненням на ринку операцій обміну товарів і послуг між 

економічними суб’ктами ринку, використовуючи при цьому форми і методи конкурентної 

діяльності, що склалися в ринковій економіці. Саморозвиток бізнесу можна подати у вигляді 

схеми. 

Бізнес роблять заради одержання доходів (прибутків) від результатів діяльності в 

найрізноманітніших сферах – у разі проведення орендних, транспортних та багатьох інших 

операцій як видів діяльності, у виробництві й торгілві товарами та послугами, банківській і 

страховій спарві. 



Домашнє завдання: 

Опрацювати викладений вище матеріал, законспектувати його та вивчити. 

Дати письмові відповіді на наступні питання: 

 

1. Які характерні риси підприємця Ви можете назвати. 

2. Напишіть визначення: фізична особо-підприємець (ФО-П), юридична особа. 

 

 

Виконані завдання та конспекти надсилати на електронну адресу gr.ev@ukr.net  (вказуйте 

у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни») 

mailto:gr.ev@ukr.net

