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ВСТУП
Залучення в процес суспільного виробництва

природних ресурсів означає перетворення їх у
складовий елемент продуктивних сил суспільства.
У зв'язку з цим доцільно розглядати природні ре!
сурси як категорію еколого!економічну, що вира!
жає безпосередній зв'язок природи з діяльністю
людини. Серед природних ресурсів, що можуть
бути використані і стати продуктивними силами
суспільства без істотної втрати зв'язку з природ!
ним середовищем, найбільш важливими є земельні
ресурси в їх нерозривній єдності з надрами, вода!
ми й іншими компонентами ландшафту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Різні аспекти ефективного, раціонального,
екологобезпечного використання, охорони та
відтворення земельних і грунтових ресурсів
досліджували, насамперед, такі відомі вчені, як
Бабміндра Д.І., Бистряков І.К., Борисова В.А.,
Будзяк В.М., Дорогунцов С.І., Зіновчук Н.В.,
Коваль Я.В., Лавейкін М.І., Малік М.Й., Мель!
ник Л.Ю., Пасхавер Б.Й., Сохнич А.Я., Степа!
ненко А.В., Ступень М.Г., Хлобистов Є.В. Фі!
нансово!економічному забезпеченню розвитку
земельно!ресурсного потенціалу присвятили
свої дослідження Дацій О.І., Дем'яненко М.Я.,
Кісіль М.І., Корецький М.Х., Лайко П.А.,
Міщенко В.С., Маренич Т.Г., Олійник О.В., Пе!
ребийніс В.І. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити економічні функції землі в

різних сферах людської діяльності;
— обгрунтувати роль земельної ренти в про!

цесі використання землі як засобу виробництва.
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РЕЗУЛЬТАТИ
В еколого!соціальній значимості землі як ре!

сурсу природи багатоцільового використання
найважливішим є її функціонування як просто!
рового (територіального) базису розвитку про!
дуктивних сил і розселення, як головного засобу
виробництва і предмета праці в сільському та
лісовому господарствах, джерела продовольства.
Разом з тим, земля з її грунтовим покривом —
фізична основа і невід'ємна частина екосистем
суші, необхідна і вирішальна умова існування біо!
геоценозів, які разом з водою та повітрям станов!
лять систему навколишнє природне середовище.

Як правило, земля визначається як фізич!
ний об'єкт, що має свою топографію і терито!
ріально!просторові характеристики; більш ши!
рокий комплексний підхід включає в поняття
землі і природні ресурси: грунт, корисні копа!
лини, воду і біоту землі. Ці компоненти утво!
рюють екосистеми які виконують низку функ!
цій, необхідних для збереження цілісності си!
стем підтримки життя і продуктивних можли!
востей навколишнього середовища.

У результаті безпосереднього залучення у
виробництво до землі приєднується жива і ми!
нула (уречевлена) праця, а, власне земля, стає
суспільною продуктивною силою у всіх галу!
зях господарської та іншої діяльності людини
(загальноекономічний аспект). Економічну
функцію землі в життєдіяльності суспільства
потрібно розглядати з декількох сторін.

Земля — вихідна матеріальна основа доб!
робуту членів суспільства через те, що вона є
головним засобом виробництва в сільському та
лісовому господарстві (одночасно і предмета, і
знаряддя праці); просторовий базис для розмі!
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щення продуктивних сил і розселення людей;
основа для нормального відтворення усіх фак!
торів економічного зростання — трудових, ма!
теріально!технічних і природних. Особливою
ознакою землі як засобу виробництва є по!
єднання функцій предмета і засобу праці в од!
ному процесі виробництва [6, c. 83].

Аналізуючи значення землі для суспільно!
го виробництва, К. Маркс виділяв два поняття:
земля!матерія і земля!капітал. Під першим з
них варто розуміти землю (простір), що виник!
ла в процесі її еволюційного розвитку незалеж!
но від волі і свідомості людей і є місцем посе!
лення людини та джерелом її існування. З того
моменту, коли земля в процесі розвитку людсь!
кого суспільства стає засобом виробництва,
вона виступає в новій якості — капіталу, без
якого немислимий процес праці, "...тому що
вона дає робітникові... місце, на якому він
стоїть..., а її процес — сферу діяльності.." [3, c.
206]. Саме з цієї причини земля є універсаль!
ним чинником будь!якої людської діяльності.

Роль і місце землі неоднакові в різних сферах
матеріального виробництва, насамперед у про!
мисловості і сільському господарстві. В обробній
промисловості, у будівництві, на транспорті зем!
ля є місцем, де відбуваються процеси праці неза!
лежно від природної родючості грунту. В іншій
якості виступає земля в сільському господарстві.
Під впливом людської праці природна родючість
із потенціальної перетворюється в економічну.
Специфіка використання земельних ресурсів у
сільському господарстві зумовлює те, що вони
виступають у двох різних якостях: як предмет
праці і як засіб виробництва.

У той же час, поліпшуючи і використовую!
чи фізико!хімічні властивості грунту у земле!
робстві, людина впливає на формування вро!
жаїв рослин. Тут земля є знаряддям праці.

Економічні функції землі в різних сферах
людської діяльності, процесах виробництва ма!
ють певну специфіку. В обробній промисловості,
наприклад, земля функціонує лише як просто!
ровий операційний базис, як місце, на якому
відбувається процес праці. Сам же процес і його
результат — продукт праці — не залежать від
родючості землі та інших її властивостей як за!
собу виробництва. У будівництві, інших галузях
виробництва, в розміщенні інфраструктури зем!
ля є фізичною основою, територіальним, про!
сторовим базисом. Більш вагоме значення ма!
ють землі у видобувній промисловості, де вони
є і територіальним базисом, і коморою (схови!
щем) копалин, і загальним предметом праці. У
сільському і лісовому господарстві, як відзна!
чалося, земля є не тільки матеріальною умовою

існування галузі, але й активним фактором ви!
робництва. З огляду на важливість економічної
функції, ще раз підкреслимо, що, крім загаль!
ної умови і просторового операційного базису,
земля в сільському господарстві є і предметом
праці, на який людина впливає в процесі вироб!
ництва, і знаряддям виробництва, за допомогою
якого людина вирощує необхідні їй культури.
Без землі процес масового виробництва
сільськогосподарської продукції був би немож!
ливий. Таке розуміння місця і ролі землі в
сільськогосподарському виробництві, в процесі
розвитку продуктивних сил значно розширило!
ся. У функціонуванні АПК значення земельних
ресурсів зростає і виходить за межі власне
сільського господарства, тому що виробництво
сировини і товарів сільськогосподарського по!
ходження стає залежним і від інших галузей на!
родного господарства.

У цих умовах земельні ресурси можна оха!
рактеризувати як головний засіб виробництва не
тільки в сільському господарстві, але й агропро!
мисловому комплексі загалом. Це важливе і нове
розуміння особливості землі як засобу вироб!
ництва сформувалось останнім часом.

Як засіб виробництва земля має свої спе!
цифічні ознаки, особливо порівняно зі штучно
створеними засобами виробництва. Вона —
продукт природи, тому в первісному стані не
має вартості через відсутність витрат людської
праці на її створення. Всі інші засоби виробниц!
тва створені працею і мають вартість. Разом з
тим, у сільському господарстві земля є "тим
елементом, у якому повинне здійснюватися ви!
робництво, і не тому що вона входить у процес
виробництва в якості однієї з умов виробницт!
ва, а тому, що вона, як резервуар, містить у собі
ті споживчі вартості, якими слід опанувати за
допомогою виробничої діяльності" [3, c. 256].

Штучно створені засоби виробництва мо!
жуть бути відтворені в міру їх фізичного зно!
су. Грунтовий покрив землі також є відтворю!
ваним природним ресурсом, однак на його від!
новлення потрібні сотні й тисячі років, що оз!
начає фактичне виключення з інтенсивної гос!
подарської діяльності масивів зі зруйнованим
грунтовим шаром у доступній для огляду пер!
спективі. Це зумовлює відому порівнюваність
підходів до планування використання земель!
них ресурсів і невідтворюваних природних ре!
сурсів. Зокрема, хоча грунт є продуктом при!
роди і як природне тіло (матерія) — невідтво!
рюваним, однак як засіб виробництва, насам!
перед стосовно можливості відтворення його
родючості, земля в окремих випадках є частко!
во відтворюваною. Як відзначав П.Ф. Вєдєнічев,
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"земельні ресурси сільського господарства ча!
стково відтворювані (відновлювані) — у першу
чергу це відноситься до грунтової родючості"
[1, c. 58]. Оскільки земля є продуктом приро!
ди, то замінити її яким!небудь іншим засобом
неможливо (на відміну від інших засобів, які є
результатом попередньої праці і можуть бути
замінені більш досконалими, економічно вигі!
дними). Порівняно з іншими загальними засо!
бами праці земля як сфера діяльності людини
залишається постійною величиною. Поверхня
землі обмежена сушею і тому збільшити її не!
можливо. Звідси — одне з основних понять,
вироблених людством, — загальне поняття про
землю як сукупність площ материкової суші. У
цьому сенсі земля як сукупність ландшафтів
(територія) із усією розмаїтістю кліматів, форм
рельєфу, грунту і біоти є, як відзначалося, міс!
цем для життя й усіх видів матеріальної діяль!
ності населення, становить у природному і
зміненому господарським використанням виг!
ляді середовище життя людей як біологічних
істот. Ще більш обмежені площі земель, най!
більш зручних за природними властивостями
для різноманітних форм господарської, мате!
ріальної діяльності населення. Обидві ці обста!
вини змушують розглядати землю (землі) як
природний просторовий ресурс (ресурси). Не!
замінність і просторова обмеженість землі зу!
мовили беззмінне функціонування одних і тих
же ділянок у господарській діяльності людини.

Специфічною особливістю землі з її грун!
товим покривом є те, що використовується вона
в тих місцях, де створена природою, і пере!
містити її в інше місце неможливо. Постійність
місця функціонування землі значною мірою
впливає на розміщення і розвиток продуктив!
них сил (у першу чергу, спеціалізацію сільсько!
господарського виробництва) і разом з родюч!
істю грунтів визначає напрями її використан!
ня та суспільну цінність.

Багатогранність економічної функції землі у
сільському господарстві дозволяє, крім властиво!
стей як головного засобу виробництва, розгляну!
ти і ті, що зумовлені інтенсифікацією використан!
ня земельних ресурсів і які варто враховувати при
оптимізації землекористування, а саме:

1) необхідність, на відміну від інших засобів
виробництва, комплексного використання по!
ряд із землею природних факторів (світла, по!
вітря, води, тепла), які потрібні для нормаль!
ного розвитку рослин;

2) необхідність чергування сільськогоспо!
дарських культур і комбінування галузей, у той
час як інші засоби виробництва активно спри!
яють процесу поділу праці;

3) залежність, пов'язану з часто повторюва!
ними і тривалими в часі перервами між безмо!
розним періодом, часом виробництва і робочим
періодом, тоді як використання інших засобів
виробництва в більшості випадків збігається з
робочим періодом, тобто з процесом праці.

Нарешті, необхідно брати до уваги деякі спе!
цифічні особливості землі, що випливають з її
соціально!економічної сутності: 1) земля, згідно
з Конституцією України, є винятково народним
надбанням і у той же час може перебувати у влас!
ності державних, кооперативних, громадських
підприємств, організацій, установ або окремих
громадян; 2) використання землі здійснюється на
правах безкоштовного користування; функціо!
нування всіх інших засобів виробництва відбу!
вається шляхом придбання відповідно до їх вар!
тості; на відміну від інших засобів виробництва,
землі сільськогосподарського призначення в Ук!
раїні не купуються, не продаються і, таким чином,
не підлягають ніяким способам відчуження; 3) із
землею в широкому розумінні пов'язані уявлен!
ня більшої частини населення про землю як но!
сія духовності та моральності суспільства, осно!
ву його етнічного самовизначення, чинника со!
ціоутворення, що забезпечує сталість геополітич!
ного образу України.

Із землею як природним об'єктом органічно
пов'язані й інші компоненти навколишнього при!
родного середовища — надра, води, ліси, тва!
ринний і рослинний світ, немислимі поза землею
і без землі. Усе це свідчить про виняткову важ!
ливість землі як особливого екологічного об!
'єкта, відносини з приводу використання якого
мають потребу в особливому правовому регулю!
ванні. При цьому варто також мати на увазі, що
в нормативних актах, літературі і господарській
практиці розрізняють такі органічно пов'язані
поняття, як земля і грунт. Якщо термін "земля"
охоплює її як цілісний природний об'єкт, то
грунт означає лише її поверхневий шар. Обидва
ці поняття землі мають цілком визначений пра!
вовий статус як самостійні об'єкти правового
регулювання. Так, говорячи про таку найваж!
ливішу властивість землі, як родючість, мають
на увазі саме її поверхневий шар — грунт, а не
землю в цілому і тим більше — не її надра.

У дослідженнях [2; 6; 7] відомих вітчизняних і
закордонних вчених глибоко і всебічно розкри!
та роль земельних ресурсів у суспільному вироб!
ництві, досить повно розвинуте вчення про ро!
дючість землі, що знайшло відображення в спе!
ціальній літературі. Однак варто ще раз підкрес!
лити велике значення для розвитку теорії грун!
тової родючості наукового аналізу К. Маркса, що
виділяв природну родючість, створювану приро!
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дою, штучну родючість, що виникає як наслідок
виробничої діяльності на землі людини, та ефек!
тивну родючість, що залежить від конкретної
фактичної реалізації потенціальної родючості,
сумарно зумовленої єдністю природної і штуч!
ної. Часто вживається поняття економічної ро!
дючості грунту, пов'язаної з диференціальною
земельною рентою, але фактично відповідного
поняттю "ефективна родючість".

Ефективна (або економічна) родючість — це
лише міра рівня реалізації потенціальної родю!
чості в поточний момент, кількісна характерис!
тика якої, тобто урожай, залежить не стільки від
рівня потенціальної родючості, скільки від ви!
користовуваного технологічного комплексу,
характеру вирощуваних рослин, погодних умов
року, загального стану біоти певного агро! або
біоценозу та організаційних факторів. Таким
чином, фактично отриманий урожай втілює ча!
стину природної родючості і є певним мірилом
рівня її реалізації. Крім того, він є частково і
результатом новоствореної, штучної родючості.

Із цього загального положення випливає
основний висновок: урожай як міра ефектив!
ної родючості грунту лише в обмеженому зна!
ченні і за певних умов може стати мірою його
потенціальної родючості. Нерозуміння цього
може мати серйозні негативні наслідки. Зокре!
ма, при розробці проблеми земельного кадаст!
ру деякі вчені пропонують оцінювати економі!
чну родючість грунтів. У результаті, як зазна!
чав П.Ф. Вєдєнічев, "...увага відволікається від
суті наявної тут проблеми: замість встановлен!
ня об'єктивно існуючих відмінностей у при!
родній продуктивності земель пропонується
здійснювати оцінку суб'єктивного показника —
рівня виробництва, досягнутого при цілком
конкретних умовах господарювання" [1, c. 244].

Кожна із умовно виділених категорій родю!
чості грунтів вказує або на її природну та істо!
ричну сутність, соціально!економічний зміст,
або на можливість безпосереднього викорис!
тання людиною і певною мірою містить її по!
рівняльну характеристику. У господарській
діяльності на землі людина насправді має спра!
ву лише з однією родючістю як з інтегральною
властивістю грунту, що складається із сукуп!
ності природних і набутих ним (грунтом) у про!
цесі сільськогосподарського виробництва.

У процесі сільськогосподарського викори!
стання земель з різним рівнем родючості в умо!
вах товарно!грошових відносин виникає особ!
лива форма доходів, що пов'язана з утворен!
ням земельної ренти. Як уже зазначалось, у
сільському господарстві беруть участь при!
родні процеси і біологічні чинники. У зв'язку з

цим у зазначеній сфері продуктивність праці
залежить від таких природних чинників, як
кліматичні умови, хімічний і механічний склад
землі, біологічні та інші моменти. Залежно від
цих чинників однакова кількість і якість праці
буває представлена більшою або меншою
кількістю продуктів, отриманих вартостей.

Грошова земельна рента є вищим проявом
суті диференціальної земельної ренти, що ви!
никає в процесі використання землі як засобу
виробництва з більш родючими грунтами неза!
лежно від природи цієї родючості. Диференці!
альна рента у кількісному (грошовому) вира!
женні зростає від земель із гіршими грунтами
до земель із середньою і кращою (високою)
родючістю або від менш продуктивних угідь до
більш продуктивних за умови, що ринкова ціна
на вирощену продукцію (урожай) визначаєть!
ся через вартість витрат на її вирощування на
гірших землях або при менш продуктивних до!
даткових капіталовкладеннях [4, c. 5].

Мірою родючості грунту в її сільськогоспо!
дарській сутності є сезонний урожай певної
сільськогосподарської культури (частіше
тільки товарної частини біомаси, яка збираєть!
ся для задоволення тих чи інших потреб або
заради якої вирощується ця культура). Тут
важливо зазначити, що в практиці економічної
оцінки земель за чинними в Україні офіційни!
ми методиками враховується вартість не всієї
(валової) вирощеної біомаси сільгоспкультури,
а тільки її частина, наприклад урожай зерна,
коренеплодів, насіння тощо. Побічна продук!
ція може частково використовуватись, але в
економічних розрахунках до уваги практично
не береться, хоч на її вирощування теж витра!
чається певна частина ресурсів та праці.

Разом з тим, якою б важливою не була роль
природних чинників, сільськогосподарський
продукт створюється працею людей, а еконо!
мічним чинникам належить провідна роль у
розвитку сільськогосподарського виробництва
завжди. Це положення має особливо важливе
значення для розуміння рентних відносин у
сільському господарстві.

Незалежно від форм власності на землю в
процесі сільгоспвиробництва утворюється додат!
ковий дохід від землі — диференціальна рента.
Диференціальна (земельна) рента — це прибу!
ток, отриманий завдяки більш високій ефек!
тивності товарного виробництва, яка зумов!
люється кращою якістю земель з урахуванням
кліматичних умов і більш зручного їх положен!
ня відносно ринків збуту [5, c. 12].

За класичним визначенням, розмір цього
прибутку (ренти) визначається як різниця між
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вартістю виробництва продукта в гірших умо!
вах й індивідуальною ціною, тобто ціною про!
дукту, виробленого в кращих (відносно зами!
каючих) умовах виробництва.

Оскільки продуктивність землеробства, а
отже, і його дохідність, залежить, головним чи!
ном, від економічної родючості грунтів та пря!
мим чином відбивається на прибутках виробни!
ка, виникає питання про те, яким чином можна
збільшити ренту: шляхом підвищення потенці!
альної чи ефективної родючості. Який із цих
видів родючості взагалі можна відтворити, роз!
ширено відтворити або принаймні збільшити? Чи
є правомірним використання величини диферен!
ціальної ренти як базового показника при виз!
наченні грошової ціни земельної ділянки?

Теорія грунтознавства і досвід землероб!
ства свідчать, що можна і необхідно щорічно
відтворювати штучну родючість грунту для
того, щоб підтримувати потенціальну ро!
дючість на оптимальному рівні і фактично мак!
симально реалізувати ефективну компоненту в
поточному році. Шляхом докорінних меліо!
рацій, істотного цілеспрямованого регулюван!
ня штучної родючості можна підвищити потен!
ціальну родючість. Таке розуміння питання
здається найбільш економічно доцільним і на!
уково обгрунтованим.

ВИСНОВКИ
Звідси випливає висновок, що застосування

понять "відтворення" і, тим більше, "розширене
відтворення" стосовно ефективної (економіч!
ної) родючості грунтів є не зовсім коректним.
Ефективна родючість — це лише результат реа!
лізації певної частки потенціальної родючості
на поточний момент, кількісна характеристика
якої, тобто біомаса урожаю, залежить не
стільки від рівня потенціальної родючості грун!
ту, скільки від технологічного комплексу, харак!
теру вирощуваних рослин, погодних умов року,
загального стану біоти даного агроценозу (біо!
геоценозу), організаційних чинників тощо.

Таким чином, є переконливі підстави стави!
ти під сумнів коректність використання вар!
тості як товарної частини, так і валового уро!
жаю районованих сільськогосподарських куль!
тур для грошової оцінки сільськогосподарсь!
ких земель через те, що грошова диференціаль!
на земельна рента не є постійною величиною, а
кількісно залежить не стільки від рівня потен!
ціальної родючості грунтів, як від рівня ефек!
тивності господарювання на землі та ціни реа!
лізації урожаю.

Разом з тим, зазначені загальні зауваження доз!
воляють зробити наступні практичні висновки:

1) урожай як кількісна міра ефективної
(економічної) родючості грунту лише умовно
може стати мірою її потенціальної родючості;

2) простим відтворенням родючості грунту
підтримується економічна родючість грунту на
певному рівні, а при розширеному відтворенні
підвищується його потенціальна родючість;

3) оскільки збереження або підвищення по!
тенціальної родючості грунту не завжди і не обо!
в'язково, принаймні не прямо, веде до збільшен!
ня ефективної родючості, то ні відтворення, ні
розширене відтворення родючості грунту саме по
собі не може бути гарантією прогресуючого на!
рощування урожаїв, тобто не забезпечує високу
економічну ефективність виробництва, а отже, і
дохідність землі. Іншими словами, підвищення,
прогресивне підвищення, розширене відтворен!
ня потенціальної родючості грунту є необхідною,
але не єдиною і недостатньою умовою збільшен!
ня його ефективної родючості, оскільки найваж!
ливіше значення при цьому має рівень фактичної
реалізації потенціальної родючості грунту в кож!
ний конкретний рік.
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