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ринкових рентних відносин в сільському господарстві України. Досліджуються 
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Становлення ефективного та прозорого ринку земельних ресурсів є одним 

з важливих завдань земельної реформи в Україні упродовж останніх років. 

Включення землі у цивільний обіг сприятиме становленню нових форм 

господарювання на селі, зростанню обсягів сільськогосподарського 

виробництва, залученню в аграрний сектор економіки інвестицій. 

Формування цивілізованого земельного ринку в Україні відбуватиметься 

еволюційним шляхом у міру становлення і розвитку аграрного сектора 

економіки. Повноцінному ринку сільськогосподарських земель передуватиме: 

створення відповідної правової бази; наявність земель як об'єкта купівлі-

продажу; поява соціально-економічної мотивації виходу на земельний ринок 

продавців земельних ділянок; наявність платоспроможних покупців 

виставлених на продаж земель; створення необхідної ринкової інфраструктури; 

відпрацювання організаційно-правового механізму оформлення угод для 

здійснення трансакцій із землею; опрацювання та запровадження механізму 

державного регулювання земельного ринку на різних рівнях управління. 

Невід'ємною умовою формування і функціонування цивілізованого ринку 

сільськогосподарських земель є створення інфраструктури ринку земель, яка 

забезпечуватиме: організацію та проведення земельних торгів; здійснення 

заставних (іпотечних) операцій із земельними ділянками; функціонування 

суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 

земель; надання консультаційних, посередницьких та інформаційних послуг 

через консалтингові, рієлторські підприємства та спеціалізовані інформаційні 

видання; підготовку у навчальних закладах кваліфікованих фахівців для роботи 

у сфері ринку землі тощо. 

Теоретичні аспекти земельних відносин, рентної політики в сільському 

господарстві, проблеми реформування відносин власності та формування ринку 

сільськогосподарських земель, його інфраструктури знайшли своє 

відображення у наукових працях таких українських вчених, як 

П.С.Березівський, В.М.Будзяк, В.П.Галушко, Д.І.Гнаткович, А.С.Даниленко, 



О.І.Ковалів, В.Я.Месель-Веселяк,  О.Я.Корчинська,  Б.Й.Пасхавер, П.Т.Саблук, 

А.Г.Тихонов, А.М.Третяк, М.М.Федоров Г.В.Черевко, В.В.Юрчишин; 

російських – М.В.Бочкова, І.М.Буздалова, В.А.Горемикіна, І.А.Іконицької, 

Є.С.Карнаухової, Д.С. Львова, В.Х.Улюкаєва, В.М.Хлистуна та ін.  

Водночас залишаються актуальними і потребують подальшого 

дослідження окремі питання регулювання земельних відносин у сільському 

господарстві у напрямі формування ринку землі, а саме – визначення 

ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств залежно від дії 

ринкових механізмів у земельній сфері, формування ринкових рентних 

відносин в сільському господарстві України та ринкової ціни на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення, становлення та функціонування 

елементів інфраструктури ринку землі, залучення інвестицій у розвиток 

сільського господарства України, в тому числі й іноземних. Надзвичайна 

актуальність, теоретична й практична значимість цих питань визначили вибір 

теми дослідження. 

Земельні відносини значною мірою є рентними відносинами. Пояснюється 

це тим, що земельна рента виступає регулюючим фактором у земельних 

відносинах. Вона є економічною формою реалізації права власності на землю 

через орендні відносини, відіграє важливу роль при ціноутворенні, нарешті – 

формує ціну землі, що є надзвичайно важливим чинником на сучасному етапі 

розвитку сільського господарства - етапі входження в ринок. 

Рента - це економічна форма реалізації власності. тому із зміною відносин 

власності з’являються нові форми земельної ренти. 

В умовах феодалізму рента як економічна форма реалізації власності 

феодала на землю виступала спочатку як панщина, пізніше – оброк, на зміну 

якому у період розпаду цього ладу прийшла грошова форма. Земельна рента в 

умовах капіталізму виступає у формі орендної плати землевласнику за 

тимчасове користування землею орендарем. Якщо на цій землі є споруди 

(склади, іригаційна система та ін.), то орендар додатково платить за 

користування ними. У цьому разі орендна плата більша за ренту. 



В умовах товарно-грошових відносин в Україні виникає особлива форма 

доходів, що пов'язана з утворенням земельної ренти. У зв'язку з цим у 

сільському господарстві продуктивність праці залежить від таких природних 

чинників, як кліматичні та біологічні умови, хімічний і механічний склад землі, 

тощо. Залежно від цих чинників одна кількість і якість праці буває 

представлена в більшій або меншій кількості продуктів, одержаних вартостей 

[8, с.4]. 

Однак якою б важливою не була роль природних чинників, 

сільськогосподарський продукт створюється тільки працею людей. Провідна 

роль у розвитку сільськогосподарського виробництва завжди належить 

економічним чинникам. 

Це положення має особливо важливе значення для розуміння сутності 

рентних відносин у сільському господарстві. 

Важливою умовою виникнення земельної ренти (і в марксистській теорії, і 

у неокласиків) є факт обмеженості пропозиції землі. Обмеженість землі, 

нееластичність її пропозиції є найважливішим чинником, що визначає 

особливості ціноутворення в сільському господарстві, а отже й утворення 

земельної ренти. Земельна рента, як вважає Стеблій Г.Я., - це плата за 

використання землі чи інших природних ресурсів, пропозиція яких 

обмежена[10, с.167].  

Загально прийнято вважати основоположником наукової теорії земельної 

ренти В.Петті, який у своїй роботі "Трактат про податки та збори" (1662 р.) 

ототожнює ренту з усією додатковою вартістю, що створюється у сільському 

господарстві. У подальшому теорія земельної ренти розглядалася такими 

відомими економістами як А. Сміт, Д. Рікардо. Своє трактування земельної 

ренти дали фізіократи Кене і Тюрго, обґрунтовуючи первинність природних 

сил у створенні земельної ренти, а тому й можливість створення додаткової 

вартості тільки у сільському господарстві. К. Марксом виділяються два види 

земельної ренти: диференціальна (її досліджували А. Сміт і Д. Рікардо) і 

абсолютна (розробка її теорії — заслуга К. Маркса) [5, с.38]. 



Незалежно від форм власності на землю утворюється додатковий дохід із 

землі - диференціальна рента. Її причиною є монополія на землю як на об'єкт 

господарювання. Виникнення цієї монополії означає існування відокремлених 

виробників у системі товарно-грошових відносин, а також своєрідний синтез 

існуючих природних і економічних умов для утворення диференціальної ренти.  

Першою природною умовою існування диференціальної ренти є 

відмінності у природній родючості землі, а також місцезнаходження земельних 

ділянок по відношенню до ринку (місць реалізації продукції). Розвиток науки і 

техніки, широке використання їх досягнень у сільському господарстві 

пом'якшують ці відмінності, але повністю усунути їх не можуть.  

Господарства, що знаходяться на кращих землях, створюють додатковий 

чистий дохід. Такого доходу позбавлені господарства, що розташовані на 

гірших землях. Якби його одержували всі господарства, то монополія на землю 

як об'єкт господарювання зникла б. 

Другою природною умовою утворення диференціальної ренти є 

обмеженість землі. Вона означає, що земля у просторі обмежена, тим більше 

обмежені кращі за родючістю землі. Продукція, що виробляється на кращих і 

середніх ділянках землі, не може задовольнити потреби суспільства. Тому в 

господарський обіг залучаються ділянки землі відносно гірші за родючістю та 

місцезнаходженням. Якби продукція, що виробляється на кращих землях, 

повністю задовольняла потреби суспільства, то монополія на землю як об'єкт 

господарювання зникла б [8, с.5]. 

Господарства, які використовують свою працю на кращих земельних 

ділянках, мають більше продукції з одиниці земельної площі. Вони отримують 

додатковий продукт, який є матеріальною основою диференціальної ренти. 

Необхідною економічною умовою перетворення цього додаткового 

продукту на диференціальну ренту є наявність товарно-грошових відносин і 

особливість дії закону вартості в сільському господарстві. Ця особливість 

полягає в тому, що суспільна вартість сільськогосподарських продуктів 

визначається середніми витратами суспільно необхідної праці у господарствах, 



що розташовані на гірших за родючістю та місцезнаходженням землях при 

середньому рівні досконалості організації виробництва. Отже, господарства, які 

розташовані на кращих та середніх землях, мають індивідуальну вартість 

сільськогосподарської продукції, яка нижча від суспільної. Однак реалізують 

вони свою продукцію за цінами, що визначаються вартістю на гірших землях. 

Це і дає можливість одержувати додатковий чистий дохід, який утворюється 

понад середній, чистий дохід. 

Розрізняють дві форми диференціальної ренти – першу і другу.  

Перша диференціальна рента — це додатковий чистий дохід, який 

одержують в результаті продуктивнішої праці на кращих за родючістю та 

місцезнаходженням землях. 

Друга диференціальна рента виникає в результаті підвищення 

продуктивності землі на основі використання ефективніших засобів 

виробництва, тобто завдяки додатковим вкладенням у землю. 

Другу диференціальну ренту одержують не всі господарства, а тільки ті, 

які займаються інтенсифікацією за більш сприятливих умов виробництва (тобто 

використовують кращі землі). Господарства, які здійснюють додаткові 

вкладення на гірших землях, одержують не другу диференціальну ренту, а 

раціоналізаторський дохід. 

Взаємозв'язок першої і другої диференціальної ренти полягає в тому, що 

вони засновані на використанні родючості землі. Тільки перша рента зв'язана з 

природною, а друга - з економічною родючістю ґрунтів. 

Слід зауважити, що В.М.Будзяк вважає, що земельна рента існує навіть на 

землях, які не мають ґрунтового покриву, оскільки цей покрив з часом може 

утворитись природним шляхом або в результаті людської діяльності. 

Диференціальна рента І у цьому випадку існує віртуально [1, с.12]. 

У країнах, де домінує приватна власність на землю і діє міжгалузева 

конкуренція, існує ще абсолютна рента. Її причиною є монополія приватної 

власності на землю, яка закріпляє високу норму прибутку в сільському 

господарстві понад середню норму прибутку. Отже, абсолютна рента - це 



форма земельної ренти, яку необхідно сплачувати власникові за будь-яку 

ділянку землі незалежно від її родючості й місця розташування. У результаті 

розгортання науково-технічної революції в сільському господарстві, а також 

монополізації агробізнесу, інтеграції сільського господарства з переробними 

галузями промисловості, формування АПК відбувається поступове зближення 

органічної будови капіталу сільського господарства з промисловістю, що 

зумовлює дію тенденції до зменшення абсолютної ренти [6, с.134]. 

Базуючись на тому, що у приватній власності перебувають лише земельні 

ділянки, а не просто земля та її природні ресурси, механізми одержання 

збалансованих прибутків, як вважає О.І.Ковалів мають розмежовувати інтереси 

і повинні базуватися на новій рентній основі, а саме: 

Рента І — це частина прибутку, яка сплачується всіма суб'єктами за 

використання землі та її природних ресурсів. Величина ставки даної ренти 

визначається в залежності від бонітету ґрунтів, якості води, рослинного і 

тваринного світу, цінних властивостей надр, місця розташування ресурсу та 

освоєння території, інших факторів. Величина цієї ренти не може бути нижчою 

від другої ренти. 

Рента II — це частина прибутку, яка надходить власнику ділянки внаслідок 

особистого використання чи передачі її в оренду. Величина цієї ренти не може 

бути нижче ставки банківського відсотка від реальної вартості ділянки. 

Рента III — це частина прибутку, яка утворюється за додатково вкладену 

працю як додаткова винагорода за господарське ставлення до землі та її приро-

дних ресурсів. Ця частка прибутку повністю залишається користувачам таких 

ресурсів і оподаткуванню не підлягає. 

Рента IV — це частина прибутку, яка утворюється в результаті 

монопольних дій. Такі дії спрямовані на раціональне і ефективне використання 

землі та її природних ресурсів, на стимулювання попередніх рент і мають 

регулюватися відповідними законодавством [4,с.96]. 

Усі чотири ренти є взаємопов'язаними між собою і всіма учасниками, які 

використовують і споживають природні ресурси, та державою. 



Різні ділянки землі відрізняються за рівнем продуктивності. Тому, 

природно, на більш родючі ділянки землі буде встановлена більш висока рента. 

Більш високу ренту буде встановлено також на ділянки землі, розташовані 

ближче до ринків і споживачів сільськогосподарської продукції. 

Отже, покупець земельної ділянки прагне придбати її не заради ґрунту, а 

заради ренти. Іншими словами, купується право на одержання регулярного 

доходу протягом визначеного періоду часу. 

Використання землі в Україні є платним. Відповідно до Земельного 

кодексу України та Закону України «Про плату на землю» [3] власники землі та 

землекористувачі щороку сплачують плату за землю у вигляді земельного 

податку або орендної плати, що визначається залежно від якості та 

місцезнаходження земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки землі. 

Отже, в земельному податку й орендній платі міститься частина рентного 

доходу [2, с.126].  

У сучасній літературі про рентні відносини існує напрям, відповідно до якого 

всі природні ресурси мають бути суспільною (загальнонародною) власністю, а всі 

рентні доходи - бюджетними надходженнями [7, с.46]. З теоретичних позицій така 

точка зору мало чим відрізняється від ідеї суспільної власності на всі засоби 

виробництва, з практичних позицій - вона не підтверджується досвідом розвинутих 

країн, де держава, не обтяжуючи себе проблемами володіння й управління 

природогосподарським комплексом, а оперуючи лише податковими підоймами, 

здатна мобілізувати в бюджет і розподілити на потреби суспільства будь-яку 

частину ВВП - від 30% (США) до 60% (Швеція) [9, с.76]. 

У ринковій економіці приватна власність на природні ресурси має розглядатися 

як норма, а відповідні власники - як рівноправні інвестори. Тільки з цих позицій 

можна будувати механізм вилучення частини рентних доходів у державний бюджет. 

Власність на природний ресурс, як і будь-яка власність, може обкладатися 

майновим податком, а рентний дохід - відповідними податками на доходи за 

прогресивною шкалою. Але рівень податкового навантаження має бути однаковий 

для інвесторів - власників природних та інших активів. Порядок оподаткування, 



що визначається відповідними нормативними документами, середні ставки 

земельного податку та граничні розміри орендної плати на землю встановлює 

Верховна Рада України. 

Підводячи підсумок можна констатувати, що земельна рента — поняття 

складне й багатогранне, що обумовлено тісним переплетінням у процесі її 

створення природних та економічних факторів. Земельна рента — явище 

об'єктивне, оскільки першоосновою її виникнення є родючість ґрунту, що дає 

можливість підвищувати врожайність та одержувати таку кількість 

сільськогосподарської продукції, яка перевищує потребу землероба. Разом із 

тим, природа лише створює можливість виникнення земельної ренти, а 

фактична реалізація цієї можливості відбувається під впливом економічних 

факторів. Саме економічні фактори (рівень цін на сільськогосподарську 

продукцію, розмір орендної плати тощо) впливають на розмір земельної ренти, 

що залишається у сільському господарстві. Проте, як не прикро, наслідки 

трансформаційної кризи в Україні залишаються не подоланими не тільки щодо 

обсягів сільськогосподарського виробництва, а й у сфері аграрного ціноутворення, 

де потрібне відновлення відтворювального рівня цін, який забезпечує, зокрема, 

рентні виплати, необхідні для організації ефективного землекористування. 
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