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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВЛАСНІСТЮ НА НАДРА  
ТА РЕНТООРІЄНТОВАНИМИ СТРАТЕГІЯМИ ПОВЕДІНКИ 

СУБ’ЄКТІВ РЕНТНИХ ВІДНОСИН
У статті досліджуються питання взаємозв’язку між власністю на підземні природні ресур-

си та орендноорієнтованими стратегіями поведінки суб’єктів орендних відносин. Взаємовідно-
сини передбачають: по-перше, збирання і розподіл доходів від оренди між господарюючими 
суб’єктами з проявленою рентоорієнтованою поведінкою; по-друге, збирання орендної плати 
виключно власником землі (родовища), і, по-третє, державну соціальну спрямованість орендної 
плати. Дослідження застосовує систематичний метод виявлення закономірностей при аналізі 
проблем рентоорієнтованої поведінки суб'єктів орендних відносин у сфері використання під-
земних природних ресурсів. Такий підхід дозволяє виявити об'єктивні підстави для розвитку не 
тільки системи, а й її складових, а також визначити цілі рентних стратегій поведінки користу-
вачів підземних природних ресурсів. Метою статті є вивчення особливостей взаємозв’язку між 
власністю на підземні природні ресурси та рентоорієнтованими стратегіями поведінки суб'єктів 
орендних відносин. Теоретичне дослідження показало, що фактично рента є непрямим грошо-
вим потоком від орендаря ресурсу до його власника. Аналіз сучасних загальнонаукових уявлень 
про ренту дозволив виділити чотири основні підходи: психологічний, біологічний, соціальний 
і техніко-економічний. Доведено, що дослідження гірничодобувної ренти та рентоорієнтованої 
стратегії поведінки підприємств в умовах використання підземних природних ресурсів повинні 
враховувати особливості підземного (глибинного) і поверхневого (відкритого) видобутку. До-
слідження виходить з встановленого факту, що нафтова, вугільна та газова промисловості є про-
відними галузями, що створюють ренту. Аналіз динаміки надходжень від ренти до Державного 
бюджету показав, що існує досить висока вірогідність (91,24%) збільшення орендних платежів 
за використання надр природних ресурсів у найближчі роки. Результати дослідження показали, 
що основними викликами, які потребують безпосереднього вирішення, є забезпечення ефектив-
ного природоресурсного менеджменту, формування фінансового потенціалу для ефективного 
використання існуючих мінеральних ресурсів та розробки нових родовищ корисних копалин 
з метою усунення негативних проявів, можливого відстеження отримання ренти, розподілу та 
перерозподілу орендної плати.

Ключові слова: власність на надра, рентоорієнтована стратегія поведінки надроко-
ристувачів, рента, гірнича рента, Державний бюджет, рентоотримання, ренторозподіл, 
рентоперерозподіл та рентопривласнення.
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Постановка проблеми. Неоднознач-
ність результатів реформування економіки 
України та відносин власності на надра ви-
магає від економічної науки нових знань, які 
б могли відповідати сучасному стану транс-
формаційної економіки для розв’язання 
цілої низки актуальних проблем, у тому 
числі: визначення додаткових джерел над-
ходжень до Державного бюджету України з 
урахуванням соціальної спрямованості роз-
витку економіки на сучасному етапі та взає-
моузгодженням цілей та інтересів, з одного 
боку, держави як власника надр, а з іншо-
го, – господарюючих суб’єктів (орендарів). 
В умовах дефіциту науково обґрунтованих 
положень розвитку та функціонування по-
ліморфної системи відносин власності та 
підсистем рентогенерування та рентоотри-
мання доцільним є, по-перше, визначити 
основні положення, на яких базується до-
слідження ренти та рентних відносин; по-
друге, з’ясувати специфіку їх прояву при 
розробці та використанні корисних копа-
лин; по-третє, обґрунтувати систему рент-
них відносин агрегованої конфігурації із 
визначенням функцій рентних платежів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. У загальному розумінні, рента 
(нім. rente, франц. rente, пізньолат. ren-rente, франц. rente, пізньолат. ren-, франц. rente, пізньолат. ren-rente, пізньолат. ren-, пізньолат. ren-ren-
dita, лат. reddita – повернена назад) – це 
вид доходу, який регулярно отримується з 
капіталу, землі, майна та не пов’язаний із 
підприємницькою діяльністю [1, с. 492].

Отже, безсумнівним є взаємозв’язок 
між власністю та рентоотриманням, а, 
відповідно, і зв’язок із рентоорієнтова-
ними стратегіями поведінки суб’єктів 
рентних відносин. Взаємодія державно-
го, громадського регулювання й ринко-
вого саморегулювання системи рентних 
відносин та рентоорієнтованих страте-
гій держави досліджується в працях су-
часних українських економістів [2, 3] та 
закордонних науковців [4, 5]. Система 
рентних відносин розглядається в трьох 
ключових аспектах, а саме: по-перше, як 
система отримання та розподілу рентного 
доходу між суб’єктами господарювання 
за наявної рентоорієнтованої поведінки, 
оскільки розподіл рентного доходу роз-
глядається з точки зору двох складових – 

диференційованого рентного платежу 
власникові надр, землі, тощо (у вигляді ди-
ференційної ренти І) та диференційовано-
го рентного надходження від додаткового 
вкладання капіталу орендарем (у вигляді 
диференційної ренти ІІ); по-друге, розгляд 
системи ренторозподілу можливо розгля-
дати з точки зору теорії факторів вироб-
ництва, коли ренту отримує лише власник 
землі (надр), а підприємець-орендар має 
задовольнятися прибутком, який прино-
сить підприємницька активність; по-третє, 
увага приділяється соціальній спрямова-
ності отриманої ренти в межах держави.

Мета роботи полягає у дослідженні 
специфіки взаємозв’язку між власністю на 
надра та рентоорієнтованими стратегіями 
поведінки суб’єктів рентних відносин.

Виклад основного матеріалу. Рен-
та як сума плат за природовикористання 
(надровикористання), фактично являє 
собою опосередкований грошовий потік 
від орендаря ресурсів до власника, але за-
вдяки використанню системного підходу 
дослідження можливим стає розширення 
та поглиблення розгляду системи рент-
них відносин на підставі аналізу існуючих 
підходів щодо механізму рентоорієнтова-
ної стратегії поведінки підприємств, які 
працюють у галузі видобування та збага-
чення корисних копалин.

Аналіз сучасних загальнонаукових 
уявлень про ренту та рентні відносини до-
зволяє серед різноманітності класифікацій 
методологічних підходів, що застосовують-
ся при дослідженні ренти й рентних відно-
син, виділити чотири принципові підходи: 
психологічний; біологічний, соціальний та 
техніко-економічний, які використовують-
ся в працях сучасних економістів різнома-
нітних напрямів економічної думки.

Застосування психологічного під-
ходу грунтується на зведенні проблем 
використання ресурсів (природних або 
економічних) до пояснення психологіч-
них характеристик людей на основі ви-
вчення переваг споживача, доказів його 
раціональної поведінки в динамічному 
економічному просторі. Методи, якими 
користуються прибічники цього підходу, 
запозичені, в основному, із соціологічних 
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наук (соціологічні опитування, досліджен-
ня переваг на основі моніторингу ринко-
вої ситуації, маркетингові дослідження, 
експертні оцінки). Істотним недоліком 
такого підходу є безумовний суб’єктивізм 
оцінок та доволі умовна адаптація до май-
бутнього періоду, оскільки основна увага 
приділяється дослідженню минулого пе-
ріоду. Прибічники цього підходу дійшли 
висновків щодо існування рент бажань та 
можливостей, адаптаційної ренти тощо.

Прихильники біологічного підходу 
використовують системний та генетич-
ний методи для дослідження економічних 
процесів та явищ, які розглядають з точки 
зору екстерналій щодо природо-експлуа-
туючого сектора економіки. Іноді розгляд 
суспільства з точки зору природної по-
пуляції не завжди є коректним, оскільки 
абстрагування від великої кількості важ-
ливих елементів призводить до отриман-
ня недостовірних даних та неможливості 
застосування їх на практичному рівні, бо 
розроблені моделі носять формалізований 
характер. При застосуванні цього підходу 
можливим стає урахування екзогенних та 
ендогенних факторів, проведення аналі-
зу динаміки системи в минулому періоді, 
оцінка можливого розвитку в перспективі. 
Істотним недоліком біологічного підходу 
є застосування досить складного матема-
тичного апарату, але можливим стає ана-
ліз таких видів рент, як ендогенна, екзо-
генна, внутрішньовидова, міжвидова [6].

Застосування соціального підходу 
дозволяє оцінити кількісні показники пе-
рерозподілених рентних доходів на ви-
рішення нагальних соціальних проблем 
конкретної держави в теперішній час, у 
короткостроковому періоді та у довго-
строковій перспективі.

Використання системного метода 
дослідження, на нашу думку, є найбільш 
доцільним у питаннях виведення законо-
мірностей при аналізі проблем, що ви-
никають, рентоорієнтованої поведінки 
суб’єктів у галузі надрокористування, 
оскільки, спираючись на попередній до-
свід, тобто розглядаючи генезис розви-
тку теоретичних положень та практичної 
складової реалізації рентних відносин на 

базі розгляду загальної сукупності та її 
взаємодії, взаємозв’язків й взаємообумов-
леностей з іншими елементами всередині 
та зовні, з’являється можливість виявлен-
ня об’єктивних підстав розвитку не тіль-
ки системи, але і її складових, отримання 
незаперечних та безальтернативних цілей 
рентоорієнтованих стратегій поведінки.

При здійсненні аналізу теоретичного 
надбання відносно питань ренти та рентоо-
рієнтованої стратегії поведінки переважним 
у виборі методичного інструментарію стає 
техніко-економічний підхід, який пере-
важно базується на методах балансового та 
оптимізаційного моделювання економічних 
процесів та явищ, враховує специфічні риси 
диференціації покладів та ділянок корисних 
копалин. Прибічники техніко-економічного 
та економіко-математичного підходів [2, 3, 
6] часто використовують балансові моделі 
та системи лінійних рівнянь, трансформу-
ють матриці у вектори, що призводить до 
суттєвої формалізації, але дозволяє оціню-
вати такі види рент, як дисконтована, тран-
сакційна, перпетуа тощо. Спроби розробки 
оптимізаційних моделей рентовилучення та 
механізмів розподілу й перерозподілу рент-
них платежів на користь держави та підпри-
ємця-орендаря [7] наближають економічну 
науку до визначення сутності рентоорієнто-
ваних стратегій поведінки надрокористува-
чів та держави й до розуміння цільової функ-
ції будь-якої рентоорієнтованої стратегії, яка 
полягає у максимізації рентоотримання кож-
ним із суб’єктів рентних відносин.

При розгляді рентоорієнтованих 
стратегій поведінки, ренти та рентних від-
носин в надрокористуванні доцільно скон-
центрувати увагу на таких базових по-
ложеннях: земля (надра) – це об’єктивно 
існуюча реальність та об’єктивно існуюча 
умова створення матеріальних благ; від-
мінності в продуктивності землі та її надр, 
місцеположенні територій, ділянок землі, 
родовищ корисних копалин, їх бідність 
або багатство є умовою утворення дифе-
ренційної ренти; не залежать від свідо-
мості та волі людей, запаси надр лімітова-
ні та мають невідтворювальний характер.

Сучасні теоретичні дослідження про-
блем рентних відносин стосуються таких 
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ключових моментів: по-перше, розгляда-
ються аспекти прояву рентних відносин в 
економічному середовищі у вигляді отри-
мання певної суми економічної ренти; по-
друге, виділяється рента від використання 
природних ресурсів взагалі: теоретичні та 
практичні розробки стосуються земель-
ної, водної, лісової, туристичної, глобаль-
ної, гірничої та інших видів ренти.

Відносно вивчення гірничої ренти та 
рентоорієнтованих стратегій поведінки 
підприємств у галузі надрокористування 
доцільним стає проведення розгляду її 
специфічних рис, які стосуються підзем-
них (закритих) та поверхневих (відкри-
тих) розробок корисних копалин, оскільки 
наявність різних за видами ризиків, осо-
бливостей технологічного рівня та умов 
впровадження технологічних розробок, 
шляхів освоєння додаткових вкладень ка-
піталу та формування витрат виробництва 
призводять до необхідності виділення на-
уковцем певного місця для проведення 
дослідження, формування рекомендацій 
та апробації своїх теоретичних розробок.

Доведеним фактом є положення від-
носно провідних рентоутворюючих галу-
зей промисловості, до яких належать: на-
фтова, вугільна, газовидобувна. Динаміку 
та масштаби рентних відносин у промис-
ловості продемонстровано у табл. 1.

Таблиця 1
Характеристика рентних відносин у промисловості України у 2008–2017 рр.

Джерело: складено авторами за [8]
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Дані табл. 1 дозволяють виділити 
такі тенденції та закономірності:

– по-перше, величина рентної плати 
та плати за користування надрами суттєво 
змінюється за роками та є нестійкою; чіт-
ко простежується вплив кризових явищ, 
що демонструє рис. 1;

– по-друге, показник рентних надхо-
джень є плановим у Державному бюджеті, 
однак прогнозовані значення досягаються 
достатньо рідко;

– значущість цього виду доходів у скла-
ді доходів Державного бюджету поступово 
збільшується, що свідчить про поступове 
збільшення прибутковості цих галузей, та / 
або держава залишає меншу частину доходу 
в розпорядженні підприємств-користувачів.

Поліноміальна лінія трену доводить, 
що з достатньо високим рівнем вірогідності 
(91,24%) величина рентної плати за корис-
тування надрами найближчими роками буде 
збільшуватися, що дозволяє прогнозувати у 
перспективі й зростання доходів Державно-
го бюджету за умови дотримання стійкого 
взаємозв’язку між власністю та рентоорієн-
тованими стратегіями поведінки суб’єктів 
рентних відносин, який має характеризувати-
ся наявністю ефективного розпорядника при-
родних ресурсів, формуванням фінансового 
потенціалу для ефективного використання 
родовищ, що існують, та розбудови нових.
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Найбільш негативним явищем сьо-
годення є погіршення екологічного ста-
ну регіонів видобутку корисних копалин, 
безжальна експлуатація природних ресур-
сів, погіршення якості життя. Наявна про-
блема забезпеченості ефективними розпо-
рядниками процесу надрокористування, 
більшість з яких розглядають ренту як 
дохід, що спрямований в офшорні зони 
шляхом трансформації у грошові потоки. 
Формування ефективних взаємовідносин 
між надрокористувачами та можливе за 
умов організаційно-правового регулюван-
ня угод здійснення трансакцій із надрами, 
затвердження відповідної правової бази, 
розробки та введення механізму регулю-
вання рентних відносин з боку держави.

Значною мірою процеси рентогене-
рації (доходоформування) можливо роз-
глядати та аналізувати як дії складових 
чинників з точки зору різних площин: 
економічних, соціальних, політичних, 
юридично-правових, психологічних, іде-
ологічних тощо. Найчастіше рентні від-
носини розглядаються в теоретико-еко-
номічному та юридичному контексті, а до 
рентоорієнтованих стратегій поведінки 
застосовуються ідеологічні та моральні 
передумови виникнення в механізмах їх 
переведення в площину практичних дій.

Рис. 1. Динаміка рентної плати за користування надрами 
та прогнозована поліномінальна лінія тренду , млрд грн

Джерело: складено авторами за [8]
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Діалектична єдність та взаємодія 
власника надр, економічного середовища, 
наявних економічних інтересів дозволя-
ють отримати такі базові положення для 
створення «теоретичного ядра», яке роз-
роблено у вигляді системи теоретичних 
постулатів. На основі цілісного неуперед-
женого розгляду сутнісних проявів ренти 
на різних економічних етапах розвитку 
суспільства й становлення економічної 
теорії як науки, а також на основі обра-
ного метода дослідження можливим стає 
виділення таких положень, на яких базу-
ється теоретичне дослідження рентних 
відносин у гірничовидобувній промисло-
вості:

1) надра – це об’єктивно існуюча ре-
альність, що являє собою економічний ре-
сурс, обмежений у просторі та часі;

2) надра як економічний ресурс явля-
ють собою об’єкт власності, саме тому пе-
редбачають наявність суб’єкта власності;

3) власність на надра має реалізува-
тися в доходах її власника (за умов актив-
ного використання надр у виробничо-гос-
подарській діяльності);

4) рентні відносини в гірничо-видо-
бувній промисловості являють собою, з 
одного боку, діалектичну єдність умов, за 
яких виникає рента, причин, які її поро-
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джують, і джерел її утворення, а з іншо-
го, – систему виробничих відносин між 
суб’єктами з приводу використання надр, 
розподілу та привласнення ренти;

5) система рентних відносин – це 
система відносин власності, до якої вхо-
дять власники надр, власники капіталу й 
власники робочої сили. Ця система має 
суперечливий характер, оскільки кожний 
учасник переслідує свої цілі, прагне задо-
вольнити свої економічні потреби.

Розроблені базові положення теорії 
рентних відносин, створені на основі істо-
ричного досвіду, який свідчить про те, що 
гірнича рента виникає там, де з’являються 
власники надр, капіталу та робочої сили, а 
також активно застосовуються підприєм-
ницькі здібності (у виробничому процесі, 
при реалізації готової продукції, залу-
ченні інвестицій тощо). Розгляд системи 
рентних відносин передбачає розгляд та 
характеристику типу зв’язків всередині 
неї з точки зору їх детермінізму, тимча-
сової стійкості та спрямованості, а також 
прагнення кожного із суб’єктів до макси-
мального рентоотримання.

Вплив екзогенних факторів (напри-
клад, законодавчої бази, умов функціону-
вання бізнес-середовища, квот, лімітів на 
видобуток корисних компонентів тощо) 
на систему рентних відносин відповідає 
умові самостійності кожного з елементів 
системи, зміні пріоритетності окремих 
компонентів залежно від еволюційного 
етапу. Таким чином, екзогенні фактори 
створюють умови для існування рентного 
середовища, отримання ренти суб’єктами 
рентних відносин та є передумовою рен-

тоорієнтованої стратегії поведінки над-
рокористувачів. Проте ендогенні факто-
ри складової системи рентних відносин є 
природообумовленою константою, яка не 
може бути поліпшена.

Висновки й перспективи подальшо-
го розвитку. Авторське бачення зводиться 
до того, що рентою вважається сума плат за 
природовикористання (надровикористан-
ня), яка фактично являє собою опосередко-
ваний грошовий потік від орендаря ресурсів 
до власника. Формування системи рентних 
відносин має враховувати характеристику 
типу зв’язків всередині з точки зору їх де-
термінізму, тимчасової стійкості, спрямова-
ності та прагнення кожного із суб’єктів до 
максимального рентоотримання. Екзогенні 
фактори створюють умови для існування 
рентного середовища, отримання ренти 
суб’єктами рентних відносин та є переду-
мовою рентоорієнтованої стратегії поведін-
ки надрокористувачів. Ендогенні фактори 
є природообумовленою константою, яка 
не може бути поліпшена. Аналіз динаміки 
рентних надходжень до Державного бю-
джету виявив, що з достатньо високим рів-
нем вірогідності (91,24%) величина рентної 
плати за користування надрами найближчи-
ми роками буде збільшуватися. Основними 
проблемами, що потребують негайного ви-
рішення, є забезпечення ефективного роз-
порядника природних ресурсів, формуван-
ня фінансового потенціалу для ефективного 
використання існуючих та розбудови нових 
родовищ для усунення негативних проявів 
та можливої тінізації рентоотримання, рен-
торозподілу, рентоперерозподілу та ренто-
привласнення.
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This article studies the issues of the relationship between the ownership of subsurface natural 
resources and rent-oriented behavior strategies of subjects of rental relations. The relationship involves, 
firstly, the collection and distribution of rental income between economic entities with a manifested 
rent-oriented behavior; secondly, collection of rents solely by the owner of the land (subsurface), and 
thirdly, the in-state social orientation of the rents received. The study applies the systematic method 
to reveal the regularities when analyzing the problems of rent-oriented behavior of subjects of rental 
relations in the sphere of use of subsurface natural resources. This approach allows identifying the 
objective grounds for the development of not only the system but also its components, and defining 
the goals of rent-oriented behavior strategies of subsurface natural resource users. The purpose of the 
work is to study the features of the relationship between the ownership of subsurface natural resources 
and the rent-oriented behavior strategies of subjects of rental relations. The theoretical study revealed 
that in fact, rents are an indirect cash flow from the tenant of the resource to its owner. An analysis 
of the contemporary general scientific notions about rent has allowed distinguishing four principal 
approaches: psychological, biological, social and techno-economic approach. It has been proved that 
research on mining rent and rent-oriented behavior strategies of enterprises in the shere of subsurface 
natural resource use should take into account the specific features of underground (deep) and surface 
(opencast) mining. The study proceeds from an established fact that oil, coal and gas industries are the 
leading rent-creating industries. The analysis of the dynamics of rent revenue to the State Budget has 
revealed that there is a sufficiently high probability (91.24%) of increase in the rental payments for the 
use of subsurface natural resources in the coming years. The results of the research have shown that the 
major challenges that demand an immediate solution are the provision of an effective natural resource 
manager, the formation of financial potential for the effective use of existing mineral resources and the 
development of new mineral deposits to eliminate negative manifestations and possible shadowing of 
rent receiving, rent distribution, rent redistribution and rent appropriation.
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