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новного конфлікту в системі корпоратив-
ного управління з точки зору відносин 
«агент-принципал», що збагачує загальну 
теорію менеджменту. Доцільним також є 
подальше дослідження побудови органів 
управління корпорацією за принципом  
«методологічного індивідуалізму», тобто 
визначення провідної ролі індивідуумів і 
цілеспрямованої поведінки  індивідуаль-
них агентів (посадових осіб органів управ-
ління) у реалізації влади в корпорації. Ура-
хування принципів інституціоналізму 
сприяє створенню ефективної системи 
влади в корпораціях, що обумовлює ефек-
тивність економіки країни та її визнаність з 
боку міжнародних бізнесових кіл та інозе-
мних інвесторів.  
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА АКТУАЛІЗАЦІЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕНТНИХ ВІДНОСИН 

 
Інституціональна актуалізація та 

вирішення існуючих проблем створення та 
вдосконалення існуючого економічного 
механізму реалізації рентних відносин в 
рамках економічної теорії останнім часом 
набуває все більшої популярності серед 
науковців різних напрямків економічної 
думки. Надзвичайна популярність даного 
підходу до визначення сутності категоріа-
льного апарату класичної економічної тео-
рії  заслуговує, на нашу думку, окремої 
уваги. 

З огляду на існуючі межі дослі-

дження в теорії інституціоналізму та нео-
інституціоналізму, так само як і неокласик-
ного напрямку, є обмін та ринок, а решта – 
виробництво, технологія, всі ресурси – за-
дано екзогенно [1,35] та науковцями зали-
шається поза увагою, що призводить до 
певного суб’єктивізму в зроблених висно-
вках наукових досліджень. Стратегічне 
зростання економіки країни та інституалі-
зація відносин власності на надра значною 
мірою залежать від інтенсивності розробки 
родовищ корисних копалин, забезпечення  
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раціонального використання здобутої си-
ровини, створення умов для ефективного 
функціонування системи рентних відно-
син, розробки обґрунтованого перерозпо-
ділу прав власності на надра між державою 
та підприємцем-орендарем надр. Зазначене 
обумовлює вибір як більш прийнятного 
методологічного інструментарію при ана-
лізі означених проблем комплексного під-
ходу, що складатиметься із базової мето-
дології класичної, неокласичної та тради-
ційної інституційної теорії.  

Динамізм інституціональних пере-
творень, неспроможність деяких економіч-
них суб’єктів ефективно діяти в нових 
умовах вимагають адекватного вдоскона-
лення наявного економічного механізму 
реалізації рентних відносин з метою, з од-
ного боку, забезпечення реалізації держав-
ної власності на надра та отримання додат-
кового джерела надходжень до Державно-
го бюджету України; з іншого – найбільш 
повного та ефективного використання за-
пасів мінеральної сировини. Зазначене ви-
магає переосмислення теоретичних над-
бань та практики господарювання і на цій 
основі – вдосконалення економічної полі-
тики держави в галузі надровикористання 
та формування адекватної сучасним умо-
вам рентної політики.  

Існуючі схеми вилучення, розподілу 
та перерозподілу створеної ренти не за-
безпечують подолання негативних явищ та 
тенденцій в гірничозбагачувальній сфері, 
не приносять належного рентного доходу 
суб’єктам. Певна недосконалість існуючо-
го механізму рентних відносин пов’язана з 
неадекватністю функціонування їх змісто-
вних складових системи, розподілом прав 
власності на надра між суб’єктами та без-
посередньо проявляє себе при проведенні 
кількісних оцінок диференційної ренти. 
Подолання негативних явищ перехідного 
періоду потребує залучення невикориста-
них потенційних можливостей системи ре-
нтних відносин, створення адекватного 
економічного механізму їх реалізації, ви-
рішення проблем інституціональної архі-
тектоніки, що буде забезпечувати загальну 
спрямованість розвитку системи рентних 
відносин, направлену на узгодження еко-

номічних інтересів суб’єктів. 
У дослідженні проблем ренти та ре-

нтних відносин створено ґрунтовні гносео-
логічні основи. Представниками класичної 
школи політичної економії розроблено тео-
рії диференційної та абсолютної ренти 
(У.Петті, Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рікардо, 
К.Маркс); прихильниками неокласичного 
напрямку економічної теорії приділено 
увагу концептуальним основам еконо-
мічної ренти (А. Маршалл, Л. Вальрас, 
Дж.Б. Кларк та інші); радянськими науко-
вцями проаналізовано специфіку прояву 
рентних відносин при соціалізмі через при-
зму теорії господарського механізму й кла-
сичної теорії ренти (І. Бєляєв, А. Бєлянова, 
К. Гофман, Л. Канторович, І. Карлюк, В. 
Кудинов, І. Лаптєв, К. Розенталь, Н. Смо-
лін, Л.Шанін та інші); сучасними вітчизня-
ними економістами проведено дослідження 
проблем трансформації системи рентних 
відносин (О. Голуб, Б. Данилишин, В. Іня-
кін, В. Міщенко, Б. Кваснюк, Б. Райхель, 
Т.Решетілова, Ю. Разовський, О. Струкова, 
Г.Спектор та інші); провідними зарубіжни-
ми вченими зроблено висновки відносно 
формування, вилучення та розрахунку рен-
ти (Д. Магнус, А. Ендрес, І. Квернер, А.Ос-
лунд та інші). 

Аналіз останніх публікацій відносно 
рентоотримання свідчить про необхідність 
вирішення питань стосовно отримання рен-
ти, проведення розподілу та перерозподілу 
ренти [2, с.168-170], оскільки в Україні іс-
нує значна кількість родовищ корисних ко-
палин, які мають промислове значення [3, 
с.9]. Незважаючи на безперечні досягнення 
вітчизняної й зарубіжної економічної думки 
в дослідженні рентних відносин, недостат-
ньо розробленими залишаються деякі пи-
тання щодо змісту рентних відносин, їх мі-
сця й ролі у суспільному відтворенні, а та-
кож специфіки формування й функціону-
вання економічного механізму їх реалізації 
в перехідній економіці України [5; 11]. 

Мета даного дослідження полягає у 
теоретико-методологічному обґрунтуванні 
економічного механізму реалізації рентних 
відносин, специфіки й форм прояву в пе-
рехідній економіці України та розробки 
рекомендацій щодо його вдосконалення. 
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Досягнення мети дослідження може бути 
здійснено через розв’язання наступних за-
вдань: з'ясування теоретико-методоло-
гічних основ рентних відносин; визначення 
місця і ролі рентних відносин у системі 
відносин суспільного відтворення; вияв-
лення основ та змісту механізму реалізації 
рентних відносин, його специфіки в пере-
хідній економіці України; удосконаленя 
методики розрахунку показників диферен-
ційної ренти І та диференційної ренти ІІ 
[12]; розробка рекомендацій щодо регулю-
вання рентних відносин в умовах перехід-
ної економіки України. Об'єктом дослі-
дження є процеси виробничого надровико-
ристання в межах суспільного відтворення; 
предметом дослідження виступають рентні 
відносини між державою та економічними 
суб'єктами, що складаються в процесі над-
ровикористання. 

Дослідження історичного розвитку 
теоретичних засад рентних відносин до-
зволило виділити та проаналізувати спе-
цифіку чотирьох етапів розвитку теорії, а 
саме: класичного (становлення теорії ди-
ференційної та абсолютної ренти); неокла-
сичного (розробка концептуальних основ 
економічної ренти); радянського (здійс-
нення аналізу специфіки функціонування 
рентних відносин в умовах командно-
адміністративної системи, директивного 
планування та неринкових господарських 
зв’язків); на сучасному етапі вітчизняні 
економісти віддають перевагу надбанням 
класичного та радянського етапів, а прові-
дні зарубіжні вчені доповнюють неокласи-
чну теорію аналізом проблем формування 
та вилучення ренти за умов рентоорієнто-
ваної поведінки суб’єктів [6].  

Методологічне підгрунтя, яке засто-
совується для розкриття сутності та форм 
прояву рентних відносин, переважно є іма-
нентним двом напрямкам економічної ду-
мки − класичному та неокласичному. Для 
першого з них є характерним застосування 
методологічного інструментарію, що ґрун-
тується на основних принципах матеріалі-
стичної діалектики та загальнонаукових 
методах пізнання, а для другого – основ-
ним є суб’єктивістський підхід до розгляду 
економічної сутності ренти та рентних від-

носин. Проведений аналіз переконує у не-
доречності безпосереднього використання 
накопиченого західною економічною дум-
кою теоретико-методологічного багажу 
щодо визначення сутності рентних відно-
син та вдосконалення економічного меха-
нізму реалізації рентних відносин, бо його 
розробка здійснювалася за умов існування 
розвинутого ринкового середовища, які є 
суттєво відмінними від наявних у перехід-
ній економіці України. Недоцільним є і 
спирання лише на висновки робіт науко-
вців радянського етапу, оскільки вони ві-
дображають специфіку функціонування 
рентних відносин за умов командно-
адміністративної економічної системи з 
плановим виробництвом та зрівняльною 
системою розподілу ренти.  

У перехідний період, коли відбува-
ється суттєва трансформація відносин вла-
сності й форм господарювання, змінюють-
ся механізми функціонування економічної 
системи й розподілу доходів від виробни-
чо-господарської діяльності, істотно зрос-
тає необхідність у розробці ефективного, 
адаптованого до сучасних умов економіч-
ного механізму реалізації рентних відно-
син. Тривале збереження регресивних тен-
денцій в економіці України свідчить про 
неефективність регулювання в сфері над-
ровикористання [2;3;4], відсутність для 
цього адекватного теоретичного підґрунтя. 

На основі аналізу гносеологічних і 
онтологічних підвалин рентних відносин 
найбільш адекватним об’єкту дослідження 
є системний метод, в якому конкретизу-
ються основні положення методу матеріа-
лістичної діалектики. Застосування зазна-
ченого методу відкриває перспективи до-
слідження рентних відносин при визначен-
ні елементів, взаємозв’язків між ними та 
форм прояву. Використання даного методу 
є доцільним як з огляду вивчення теорети-
чних складових, виявлення особливостей 
взаємодії учасників процесу рентогенеру-
вання, так і практичних аспектів, розробки 
заходів і рекомендацій щодо удосконален-
ня існуючого економічного механізму реа-
лізації рентних відносин.  

Рентні відносини доцільно розгля-
дати як процес взаємодії техніко-еконо-
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мічної, соціально-економічної та організа-
ційно-економічної складових з метою по-
кращення результатів функціонування 
економічної системи та задоволення інди-
відуальних, колективних і суспільних по-
треб щодо отримання ренти. При визна-
ченні змісту рентних відносин та особли-
востей їх прояву необхідно приділяти ува-
гу системі рентних відносин, яка дозволяє 
проводити аналіз впливу змін у економіч-
ному середовищі на кількість рентних до-
ходів, отриманих суб’єктами на мікрорівні 
та макрорівні.  

Відносини власності виступають 
головним системоутворюючим фактором, 
що обумовлює сумісність та загальну 
спрямованість розвитку системи рентних 
відносин. Саме із проблемами інституціо-
налізації відносин власності на надра до-
сить суттєво пов’язана проблема влади та 
впливу на систему рентоотримання. 

Рентні відносини проявляють себе 
через сукупність економічних відносин 
між суб’єктами господарювання, держа-
вою, суспільними інститутами, що скла-
даються при надрокористуванні з приводу 
отримання, розподілу та перерозподілу ре-
нтних доходів в умовах жорсткого ліміту-
вання факторів виробництва та диференці-
ації природно-техніко-економічних умов їх 
виробничого використання. Диференційна 
рента, як економічна категорія, виражає 
відносини, які виникають між власником 
надр та користувачем надр з приводу роз-
поділу доходів, створених у процесі надро-
використання, а показники диференційної 
гірничої ренти І та ІІ є конкретними показ-
никами, пов’язаними з процесами вироб-
ничого надровикористання. На підставі 
проведеного аналізу доцільно виділити та 
охарактеризувати основні економічні фун-
кції рентних платежів [8, с.117-123]: 1) до-
ходоформуючу, що полягає в отриманні 
рентних доходів суб’єктами рентних від-
носин; 2) перерозподільчу – у здійсненні 
обґрунтованого міжрівневого розподілу 
ренти на макрорівні й мікрорівні між 
суб’єктами рентних відносин; 3) стиму-
люючу – у виробництві продукції на під-
ставі раціонального надровикористання з 
урахуванням економічних інтересів; 4) 

екологічну – у проведенні техніко-еконо-
мічних заходів відносно зниження необ-
ґрунтованих втрат корисного компонента 
при надровикористанні на мікрорівні.  

Механізм реалізації рентних відно-
син в практиці господарювання характери-
зується на кожному конкретному історич-
ному етапі особливостями прояву змістов-
них складових економічного механізму ре-
алізації рентних відносин та впливу регу-
люючих механізмів на систему рентних 
відносин.  

Неоднаково спрямовані економічні 
інтереси суб’єктів у процесі надровикорис-
тання породжують необхідність їх пого-
дженої реалізації, яка відбувається в межах 
економічного середовища та має безпосе-
редній вплив на механізм реалізації рент-
них відносин. Система економічних інте-
ресів відносно отримання ренти обумов-
люється саме формами прояву відносин 
власності на надра, які знаходять своє ви-
раження: по-перше, у поставлених цілях 
суб’єктів та діях, спрямованих на їх досяг-
нення; по-друге, відображають існуючі 
відносини через призму соціально-еконо-
мічного розвитку економічної системи з 
урахуванням специфіки конкретного етапу 
розвитку економічної системи. Зазначене 
вимагає здійснення розгляду економічного 
механізму реалізації рентних відносин що-
до реалізації економічних інтересів віднос-
но отримання ренти через систему її роз-
поділу та перерозподілу на основі відокре-
млення часток держави та підприємця-
орендаря надр, а саме: безальтернативного 
розподілу ренти на диференційну гірничу 
ренту І і диференційну гірничу ренту ІІ та 
варіативного перерозподілу диференційної 
гірничої ренти ІІ.  

Державне регулювання системи ре-
нтних відносин відбувається завдяки акти-
вному законодавчому та нормативному 
впливу на виробничо-господарську діяль-
ність підприємця-орендаря відносно над-
ровикористання, який стосується аспектів 
контролю, коригування, стимулювання 
здобичі та збагачення корисних копалин з 
метою забезпечення адекватної політики в 
галузі надровикористання і рентоотриман-
ня, а також адекватної реалізації прав вла-
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сності на надра.  
Найбільш відповідним умовам пе-

рехідної економіки України є обгрунтова-
ний варіант перерозподілу прав власності 
на надра між державою та підприємцем-
орендарем, що враховує специфіку їх еко-
номічних інтересів відносно рентоотри-
мання та безпосередньо впливає на функ-
ціонування економічного механізму реалі-
зації рентних відносин. У попередніх до-
слідженнях [9;10;14;15] з означеної про-
блематики доведена доцільність закріп-
лення, по-перше,  за державою, як власни-
ком надр, комплексу прав неповного від-
чуження, а саме: володіння; суверена; 
спадкоємства; безтерміновості володіння; 
заборони на використання способом, який 
завдає шкоди навколишньому середовищу; 
відповідальності вилучення за борги; оста-
точного характеру; на частину доходу; по-
друге, за користувачем надр – комплексу 
прав неповного привласнення, а саме: ви-
користання надр; управління; безпеки при 
використанні; на частину доходу. 

При формуванні економічного ме-
ханізму реалізації рентних відносин необ-
хідною умовою є вивчення специфічних 
форм реалізації рентних відносин у міжна-
родній практиці вилучення ренти з адеква-
тним проведенням аналізу міжнародного 
досвіду щодо врахування специфіки націо-
нальної економічної системи та правових 
аспектів надрокористування в Україні. До-
слідження концепцій платного природоко-
ристування та надрокористування, систе-
матизація основних форм отримання плат-
ні за використання родовищ корисних ко-
палин у закордонній практиці господарю-
вання дозволило виділити та проаналізува-
ти основні комбінації платежів, спрямова-
них на вилучення ренти й оподаткування 
підприємницької діяльності в країнах з пе-
реважно державною формою власності на 
надра (США, Канада, ОАЕ, Малайзія, Нор-
вегія, Данія, Великобританія, Німеччина, 
Мексіка та ін.), а саме: фіксований внесок 
(FF); специфічний податок або податок на 
вартість (SAVD, “Royalties”); найвищу ста-
вку податку на прибуток (HRIT); прогре-
сивний податок на прибуток (PPT); пода-
ток на ренту ресурсів (RRT); коричневий 

податок (BT); частину продукції (PS); по-
даток на ресурсну ренту після виплати 
кредиту (RRTE); внесений відсоток (CI) 
[7;13;15].  

Державне регулювання діяльності 
суб`єктів господарювання у сфері гірничих 
відносин в Україні ґрунтується на діючому 
законодавстві, яке визначає правовий ста-
тус гірничого підприємства, правові та ор-
ганізаційні засади проведення гірничих 
робіт, обумовлює необхідність ліцензуван-
ня діяльності в сфері надровикористання. 
Основними вадами, що притаманні зако-
нодавчому регулюванню надрокористу-
вання в Україні, є наступні: а) порядок ко-
ристування надрами в основному здійсню-
ється на умовах розподілу продукції відпо-
відно до укладеної угоди між суб’єктами 
(державою та інвестором), коли одна сто-
рона (держава) доручає іншій стороні (ін-
вестору) на визначений термін проведення 
пошуку, розвідки та видобування корисних 
копалин на визначеній ділянці (ділянках) 
надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, 
а інвестор зобов'язується виконати доруче-
ні роботи за свій рахунок і на свій ризик з 
наступною компенсацією витрат й отри-
манням плати (винагороди) у вигляді час-
тини прибуткової продукції. Отже, факти-
чно розрахунки між суб’єктами проводять-
ся не на підставі визначення показників 
диференційної ренти І та диференційної 
ренти ІІ. Угода про розподіл продукції мо-
же бути двосторонньою та багатосторон-
ньою, тобто її учасниками можуть бути де-
кілька інвесторів, за умови, що вони несуть 
солідарну відповідальність за зобов'язан-
нями, передбаченими такою угодою, що 
фактично призводить до неможливості 
стягнення відповідних штрафних санкцій; 
б) не визначено процедури відносно про-
ведення конкурсів щодо укладання угод;  
в) термін дії угод визначається сторонами, 
однак не може перевищувати п'ятдесяти 
років із дня її підписання, що є досить зна-
чним терміном; г) не надано права розпо-
рядження виробленою продукцією на про-
тязі розрахункового періоду, яким є квар-
тал, жодній із сторін угоди, якщо інше не 
передбачене угодою без письмового пого-
дження з іншими сторонами угоди; д) не 
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чітко визначено частини виробленої про-
дукції, яка повинна розподілятися між 
суб’єктами, що призводить до неповного її 
отримання одним з них. 

Проведений аналіз міжнародного 
досвіду, діючих законодавчих та норматив-
них актів, що регулюють відносини з при-
воду природокористування та надрокорис-
тування в Україні, обумовлює необхідність 
удосконалення існуючого економічного 
механізму реалізації рентних відносин з 
метою запровадження адекватного отри-
мання, розподілу та перерозподілу ренти, 
яка б дозволяла: по-перше, проводити роз-
рахунок кількісних показників ренти та її 
обгрунтований розподіл між суб’єктами 
відносин; по-друге, мати гнучкий характер 
щодо врахування впливу змін у економіч-
ному середовищі; по-третє, забезпечувати 
можливість надання підтримки підприєм-
цю-орендарю. 
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