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ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ
ТА РЕНТНОГО ДОХОДУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

FORMATION OF NORMATIVE DIFFERENTIAL LAND RENTAL RATES AND RENT INCOME
IN THE CULTIVATION OF CEREALS

Проаналізовано сутність диференціальної земельної ренти та диференціального рентного доходу, а також су-
часні аспекти їх визначення на окремих грунтах за економічними показниками вирощування зернових і зернобобо-
вих культур. Прослідковано можливість визначення диференціального рентного доходу по Україні за результатами
господарської діяльності аграрних підприємств у сучасних економічних умовах та проблеми його фіксації на окре-
мих грунтах. Встановлено параметри і закономірності формування диференціальної земельної ренти І та диферен-
ціального рентного доходу на грунтах різної генетичної природи та гранулометричного складу з використанням нор-
мативів урожайності та виробничих витрат на вирощування зернових і зернобобових культур за природної та потен-
ційної родючості грунтів.

The essence of differential land rent and differential income, as well as modern aspects of their determination on
certain soils based on economic indicators of growing of cereals and leguminous cultures have been analyzed. The
possibility of determining the differential rental income in Ukraine on the results of economic activity of agricultural
enterprises in the current economic conditions and the problems of its fixation on certain soils has been considered. The
parameters and regularities of formation of differential land rent and differentiated income on the soils of different
genetic nature and granulometric composition with the use of crop yield norms and production costs for growing of
grain and leguminous crops in the conditions of natural and potential fertility of soils have been established.
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визначення обсягів виробництва рослинниць-
кої продукції, рівня ефективності використан-
ня орних земель, удосконалення методології
земельно-оціночних робіт і встановлення рин-
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кової вартості земель сільськогосподарських
угідь в значній мірі пов'язані з розумінням при-
роди диференціальної земельної ренти. Вона
виступає регулюючим фактором земельних
відносин та економічною формою реалізації
прав власності на землю через орендну плату,
здійснює вагомий вплив на величину кадастро-
вої і ринкової вартості земель сільськогоспо-
дарського призначення, а в умовах регульова-
ної з боку держави економіки — й на розмір
земельного податку та плати за оренду землі.
Глибокий аналіз дії закону земельної ренти в
сучасних умовах дозволить запропонувати за-
ходи щодо покращення еколого-економічної
ефективності аграрного сектору економіки та
доступні методи визначення диференціально-
го рентного доходу на орних землях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Численними дослідженнями встановлено,
що земля у випадку використання її для здійс-
нення підприємницької діяльності в сільсько-
му господарстві продукує диференціальну рен-
ту, яка чітко відображає рівень її природної ро-
дючості. Тому в основі методології оцінюван-
ня земель сільськогосподарського призначен-
ня лежить теорія земельної ренти.

 За уявленнями У. Петті [10], рента (над-
дохід) у грошовому обчисленні — це різниця
між вартістю продукції та загальними витрата-
ми, включаючи відшкодування капіталу, відда-
чу на капітал та прибуток товаровиробника.
О.І. Гуторов розглядає диференціальну ренту
(рентний дохід) як додатковий чистий дохід
власників землі і землекористувачів, що пов'я-
заний з використанням середніх і кращих за
умовами місцерозташування та якісними (з точ-
ки зору родючості грунтів) характеристиками
земельних ділянок. Вважається, що будучи по-
хідною як від природних, так і антропогенних
факторів, земельна рента має лише загально-
економічне трактування та не має чіткого ал-
горитму обчислення [3].

Під час останнього туру робіт з економіч-
ної оцінки земель сільськогосподарського при-
значення та з їх нормативної грошової оцінки
(1995 рік) інформаційною базою для визначен-
ня диференціального рентного доходу висту-
пали результати господарської діяльності сіль-
ськогосподарських підприємств з вирощуван-
ня зернових та зернобобових культур. У сучас-
них умовах пропонується скористатися реаль-
ною урожайністю сільськогосподарських куль-
тур за останні 5-7 років та виробничими витра-
тами на їх вирощування, які враховували б за-

стосування сучасної техніки, рівень оплати
праці, вартість матеріально-технічних ресурсів
[16]. Зважаючи на спрощення, а нерідко й
відсутність обліку нині в аграрних підприєм-
ствах, реалізація такого підходу видається до-
сить проблематичною. Більш реальними є про-
позиції використовувати дані щодо норматив-
ної урожайності культур і технологічних вит-
рат на їх вирощування [8; 17], або величини при-
родного урожаю і середньої його собівартості
на конкретній земельній ділянці [18].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — встановити закономірності

виникнення диференціального рентного дохо-
ду та диференціальної ренти І на грунтах з
різним рівнем природної родючості на основі
нормативних показників урожайності та вироб-
ничих витрат на вирощування зернових культур.

Предмет досліджень — процеси виникнен-
ня диференціальної земельної ренти та дифе-
ренціального рентного доходу при вирощу-
ванні зернових культур.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

 В умовах ліквідації державної монополії на
землю та розвитку приватного землекористу-
вання одними з найбільш дискусійних виявили-
ся проблеми визначення диференціального
рентного доходу, земельної ренти. Питання
щодо сутності даних економічних категорій за-
лишається дискусійним. В законодавстві Украї-
ни "диференціальний рентний дохід" і "дифе-
ренціальна рента" вживаються як синоніми.
Зокрема в Законі України "Про оцінку земель"
під земельною рентою (рентним доходом) ро-
зуміється дохід який можна отримати із землі
як фактора виробництва залежно від якості та
місця розташування земельної ділянки, а в на-
ціональному стандарті №2 "Оцінка нерухомо-
го майна" рентний дохід (земельна рента) —
розглядається як дохід, що може бути отрима-
ний із землі як засобу виробництва залежно від
якості та місця розташування земельної ділян-
ки [6; 11]. Згідно з іншими точками зору, дифе-
ренціальний рентний дохід розглядається як
матеріальна основа диференціальної земельної
ренти [19], або навпаки — диференціальний
рентний дохід включає диференціальну земель-
ну ренту І та ІІ [4; 14].

В економічній теорії диференціальна зе-
мельна рента та диференціальний рентний
дохід розглядаються як дві різні економічні
категорії, незважаючи на їх однакову приро-
ду. Диференціальна рента утворюється на кра-
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щих і середніх за якістю землях, а на гірших
вона практично відсутня (так звані безрентні
землі). Диференціальний рентний дохід — це
всякий надлишок над нижчим рівнем диферен-
ціальної ренти [9], наприклад, рівня мінімаль-
ної прибутковості, за якого стає можливим
розширене відтворення. Вважається, що на зем-
лях гіршої якості він не створюється.

Диференціальний рентний дохід відображає
загальну дохідність використання земель з одно-
часним урахуванням їх якості та рівня інтенсив-
ності землеробства. Його матеріальною основою
на землях сільськогосподарського призначення
є різниця між вартістю валової продукції та су-
купними витратами на її виробництво з урахуван-
ням нормативного прибутку. Він виникає в ре-
зультаті вищої продуктивності землеробської
праці на кращих та середніх за якістю землях за
внаслідок створення додаткового продукту, ви-
ступає узагальнюючим показником економічної
оцінки та найбільш інтегрованим кількісним
відображенням різниці в економічному ефекті від
використання різних за якістю земель для виро-
щування сільськогосподарських культур.

Показники продуктивності земель, ефек-
тивності їх використання та дохідності (дифе-
ренціальний рентний дохід) в абсолютних та
відносних одиницях, які були отримані за ре-
зультатами останнього туру робіт з економіч-
ної оцінки земель (1988 рік) в умовах стабіль-
ності цін на сільськогосподарську та промис-
лову продукцію для потреб сільського госпо-
дарства були достатньо об'єктивними для того
часового періоду і враховували індивідуальні
умови виробництва. Вони відображені в шка-
лах часткової економічної оцінки агровироб-
ничих груп грунтів за ефективністю вирощу-
вання зернових культур (без кукурудзи) та
інших культур, складених в розрізі земельно-
оціночних районів. На орних землях по Україні
за показниками господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств з вироб-
ництва зернових і зернобобових культур (без
кукурудзи) у 1988—90 рр. диференціальний
рентний дохід формувався на рівні 7,4 ц/га зер-
на. З врахуванням абсолютного рентного до-
ходу (1,6 ц/га) величина загального диференц-
іального рентного доходу складала 9,0 ц/га [9].

За нових економічних умов господарюван-
ня показники диференціального рентного до-
ходу по Україні при вирощуванні зернових і
зернобобових культур були досить динамічни-
ми — від від'ємних значень в 1998—99 рр. до
3,0—7,6 ц/га в 2001—2007 рр. Саме чітка тен-
денція до зростання його величини стала під-
ставою для висновку щодо необхідності онов-

лення показників нормативної грошової оцін-
ки орних земель на сучасній інформаційній ос-
нові й приведення їх до реального стану еко-
номіки [17]. Однак у послідуючі роки він не от-
римувався, головно через високі темпи зрос-
тання виробничих витрат [5]. Варто зазначити,
що на дохідність аграрного виробництва в су-
часних умовах істотний вплив здійснюють рин-
кові фактори. Отже, значення диференціально-
го рентного доходу, визначені за результата-
ми господарської діяльності аграрних підпри-
ємств в 1988—90 рр. не можна вважати об'єк-
тивними для сучасних економічних умов.

Визначення диференціального рентного
доходу на рівні аграрних підприємств (загаль-
на економічна оцінка землі) чи окремих агро-
виробничих груп грунтів (часткова економічна
оцінка землі) за використаною під час остан-
нього туру робіт з економічної оцінки землі
методикою в сучасних умовах стає неможли-
вим через спрощення, а нерідко й відсутність в
аграрних підприємствах відповідного обліку та
звітності. Тому один з реальних шляхів визна-
чення диференціального рентного доходу на
орних землях в розрізі агровиробничих груп
грунтів полягає у використанні нормативної
(еталонної) величини урожаю зернових куль-
тур та врахуванні рівня пов'язаних з нею нор-
мативних технологічних (виробничих) витрат
для конкретних агровиробничих груп грунтів.

Величини нормативного урожаю зернових
культур були отримані за результатами польо-
вих дослідів, проведених науково-дослідними
установами на найпоширеніших агровиробни-
чих групах грунтів [15; 17]. Нормативною може
бути природна урожайність, що відповідає при-
родним властивостям грунту і потенційна, що
відповідає продуктивності, якої можливо до-
сягти за умови оптимізації поживного режиму
грунту. Встановлено, що продуктивність грун-
тів України диференціюється за окремими їх
типами і зростає від дерново-підзолистих
грунтів Полісся до чорноземів типових Лісос-
тепу і знову знижується до чорноземів півден-
них і темно-каштанових грунтів [7].

Нормативний диференціальний рентний
дохід отримується як різниця між вартістю
нормативного урожаю на конкретній агрови-
робничій групі грунту і витратами на його ви-
рощування та мінімальним рівнем рентабель-
ності виробництва, що забезпечує розширене
його відтворення (35% від виробничих витрат).

Використання нормативних показників дає
змогу оцінити дохідність земель за природної
та ефективної родючості грунту в тому випад-
ку, якщо вони не зазнали впливу деградаційних
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процесів. Величину нормативної урожайності
в такому випадку необхідно коригувати відпові-
дно до реальних показників агрохімічних влас-
тивостей грунту [13]. Диференціальний рентний
дохід, визначений за показниками фактичної
урожайності відображає господарську діяльність
аграрного підприємства з вирощування зернових
і зернобобових культур, а нормативної урожай-
ності — природний потенціал землі без урахуван-
ня здібностей землекористувача.

На момент розрахунку диференціального
рентного доходу грунти сільськогосподарсь-
ких угідь володіють вже штучною родючістю,
набутою в процесі господарського використан-
ня. Це ускладнює завдання виокремлення І-ї та
ІІ-ї його форм, оскільки залежно від характе-
ру антропогенного впливу можливе погіршен-
ня чи поліпшення властивостей грунту, а отже,
й буде отримуватися нижча, або вища величи-
на зазначеного показника.

Нами розраховано диференціальний рент-
ний дохід за нормативними даними урожайності
та виробничих витрат при вирощуванні зерно-
вих і зернобобових культур (станом на 2014 рік)
у розрізі деяких агровиробничих груп грунтів з
використанням даних, наведених у статті Н. Со-
ловяненко [15]. Розрахунки здійснено окремо
для нормативної урожайності зернових і зерно-
бобових культур за природної та потенційної
родючості грунтів та відповідними їй нормати-
вами затрат на їх вирощування на окремих аг-
ровиробничих групах грунтів. При розрахунках
було прийнято, що середня ціна реалізації зер-
на в 2014 році становила 185,9 грн/ц.

Закономірне зростання урожайності цих
культур як за природної, так і потенційної ро-
дючості з поважчанням гранулометричного
складу грунту видається цілком закономірним.
Збільшення виробничих витрат на вирощуван-
ня в цьому ж напрямі зумовлене підвищенням
питомого опору грунтів. При інтенсифікації
землеробства (потенційна родючість) різниця
в нормативах витрат на вирощування зернових
культур складає 187,2 грн/га, а різниця в уро-
жайності — 8,5 ц/га (табл. 1).

Диференціальний рентний дохід за природ-
ної родючості закономірно підвищується з по-
важчанням гранулометричного складу в межах
кожної агровиробничої групи грунту. Зокрема
на дерново-підзолистих грунтах — від піщаних
до легкосуглинкових різновидів його величи-
на зростає на 1,7 ц/га, на темно-сірих опідзо-
лених грунтах — від супіщаних до важкосуглин-
кових і легкоглинистих різновидів на 1,6 ц/га,
на чорноземах типових середньо гумусних —
від легкосуглинкових до важкосуглинкових і

легкоглинистих різновидів на 3,2 ц/га. Це свід-
чить про підвищення природного потенціалу
грунту завдяки вищій гумусованості та ліпшій
забезпеченості елементами мінерального жив-
лення рослин. Найвищого значення норматив-
ний диференціальний рентний дохід набуває на
чорноземах типових середньогумусних важко-
суглинкових та легкоглинистих — 7,97 ц/га. З
підвищенням рівня природної родючості грун-
ту частка диференціального рентного доходу
в урожаї зростає до 23—27%.

За чинних нормативів при потенційній ро-
дючості диференціальний рентний дохід фор-
мується тільки на темно-сірих опідзолених
важкосуглинкових та легкоглинистих грунтах
(0,9), чорноземах типових середньогумусних
середньосуглинкових та важкосуглинкових і
легкоглинистих (1,3 і 3,9 ц/га відповідно). Це в
кілька разів менше, ніж за природної родю-
чості. Отже, при внесенні мінеральних добрив
різко зростають виробничі витрати, а пропор-
ційного зростання урожайності не відбуваєть-
ся. Така закономірність може бути зумовлена
завищеними значеннями нормативів витрат,
заниженими — нормативів потенційної уро-
жайності зернових культур. Коефіцієнт норми
рентабельності, як вважають дослідники, до-
цільно прийняти на рівні ставки НБУ [12], а не
використовувати його завищені значення (0,35).
Зазначимо, що за даних нормативів урожайності
та виробничих витрат вирощування зернових і
зернобобових культур на всіх агровиробничих
групах грунтів виявилося прибутковим.

Погодно-кліматичні чинники, коливання
рівня виробничих затрат, цін на продукцію та
засоби для її виробництва можуть призвести до
того, що фактичні результати господарюван-
ня будуть відрізнятися від нормативних показ-
ників. Це зумовить зміну індивідуальної вар-
тості та відобразиться на фактичній величині
диференціальної земельної ренти [3]. Тому до-
цільно розробити нормативи для конкретних
природно-економічних умов, наприклад, для
окремих земельно-оціночних районів.

Обмеженість землі та неможливість її
відтворення зумовлюють виникнення моно-
полії власності на землю, яка породжує абсо-
лютну ренту, розмір якої (1,6 ц/га) встановле-
но державою на однаковому рівні для всіх зе-
мель сільськогосподарського призначення, не-
залежно від їх якості та місця розташування.
При монополії господарювання на землі вини-
кає особливий вид доходу, який отримує зем-
лекористувач — диференціальна земельна рен-
та. Вона розглядається як особлива частина
доходу постійного характеру, що формується
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на землях з середньою та вищою родючістю
грунту та в умовах кращого місце розташуван-
ня земельних ділянок. Систематичне окульту-
рювання та підвищення родючості грунту ство-
рює передумови для отримання вищої земель-
ної ренти. При визначенні її величини слід вра-
ховувати основні рентоутворюючі фактори, за
критерії оцінки яких пропонується взяти
дохідність та продуктивність земель сільсько-
господарського призначення [1].

Природа ренти як різниці в доходах зумов-
лює існування її І та ІІ форм. За рівновеликих
виробничих затрат на кращих і середніх щодо
природної родючості земельних ділянках ство-
рюється надлишковий продукт, який у випад-
ку його реалізації набуває форми диферен-
ціальної земельної ренти І. В процесі інтенси-
фікації землеробства при зростанні додаткових
вкладень у земельну ділянку виникає диферен-
ціальна рента ІІ, в основі якої лежить диферен-
ціальна рента І.

Залежність між зазначеними видами рент
полягає у використанні природної та штучної
родючості. Диференціальна рента ІІ відріз-
няється від диференціальної ренти І тим, що
виникає не через відмінності в рівні природної
родючості грунтів земельних ділянок, а внас-
лідок штучно досягнутої різниці в родючості
між грунтами окремих земельних ділянок за ра-
хунок здійснення послідовних капіталовкла-
день.

Ефективність витрат на вирощування
сільськогосподарських культур визначається
якістю грунтів та знаходить свій прояв у різних
рівнях їх урожайності та диференціальної рен-
ти. В економічній теорії прийнято розрізняти
нормативну, яка характеризує відносний рівень
потенційної родючості грунту та фактичну ди-
ференціальну ренту, тобто за результатами
землеробського використання землі. Зазвичай,
під впливом природних, організаційно-госпо-
дарських та інших чинників фактичні показни-

Гранулометричний 

склад грунту 

Прибуток, грн/га Диференціальна рента І 

умовний нормативний грн/га ц/га 

Дерново-підзолисті грунти на піщаних відкладах 

піщані 986,1 734,9 - - 

глинисто-піщані 1172,6 806,3 186,5 1,00 

супіщані 1355,3 879,0 369,2 1,99 

легкосуглинкові  1534,5 952,9 548,4 2,95 

Темно-сірі опідзолені та слабореградовані грунти 

супіщані 1528,8 915,9 542,7 2,92 

легкосуглинкові 1732,3 1026,8 746,2 4,01 

середньосуглинкові 1929,4 1101,0 943,3 5,07 

важкосуглинкові та 

легкоглинисті 

2155,9 1249,4 1169,8 6,29 

Чорноземи типові середньогумусні 

легкосуглинкові 2028,3 1138,0 1042,2 5,61 

середньосуглинкові 2286,1 1249,4 1300,0 6,99 

важкосуглинкові та 

легкоглинисті 

2781,2 1300,1 1795,1 8,04 

Таблиця 2. Прибутковість вирощування зернових культур на грунтах різного генезису
за нормативами урожайності та виробничих витрат (станом на 2014 рік)

Таблиця 1. Нормативний урожай та диференціальний рентний дохід за природної
та потенційної родючості грунту (станом на 2014 рік)

№ 

п/п 

Гранулометричний  

склад грунту 

Урожай, ц/га Диференціальний рентний дохід, ц/га 

природна 

родючість 

потенційна 

родючість 

природна 

родючість 

потенційна 

родючість 

Дерново-підзолисті грунти на піщаних відкладах 

1 піщані 16,6 33,1 1,35 -2,94 

2 глинисто-піщані 18,7 33,5 1,97 -2,62 

3 супіщані 20,8 34,0 2,56 -2,19 

4 легкосуглинкові 22,9 34,9 3,13 -1,39 

Темно-сірі опідзолені та слабо реградовані грунти 

5 супіщані 22,3 31,4 3,30 -3,60 

6 легкосуглинкові 25,1 33,2 3,79 -2,94 

7 середньосуглинкові 27,3 35,2 4,46 -1,09 

8 важкосуглинкові та 

легкоглинисті 

30,8 37,3 4,87 0,93 

Чорноземи типові середньогумусні 

9 легкосуглинкові 28,4 35,2 4,79 -1,09 

10 середньосуглинкові 31,5 37,7 5,58 1,33 

11 важкосуглинкові та 

легкоглинисті 

34,7 40,3 7,97 3,93 
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ки результативності господарювання будуть
відрізнятися від нормативних значень.

Розрахунок диференціальної ренти І за ро-
дючістю на грунтах різного генезису теж прове-
дено за даними, наведеними в статті Н. Солов'я-
ненко [15] за методом споживчої вартості. Суть
його в тому, що виявляється гірший за якістю
грунт та величина урожаю, що отримується на
ньому при суспільно-необхідному рівні витрат,
яка приймається за нормальну. В нашому випад-
ку — це дерново-підзолисті піщані грунти на
піщаних відкладах з рівнем природної урожай-
ності зернових культур 16,6 ц/га. Потім розра-
ховується диференціальна рента І на інших грун-
тах як різниця між нормативною урожайністю на
кожному грунті та нормальною урожайністю.
Розрахунки свідчать, що величина її в межах кож-
ного виду грунту закономірно зростає з поваж-
чанням гранулометричного складу, а отже й
підвищенням рівня природної родючості грунту.
На чорноземі типовому середньогумусному важ-
косуглинковому та легкоглинистому з рівнем
природної урожайності 34,7 ц/га диференціаль-
на рента І складає 8,04 ц/га. Таким чином, її ве-
личини перевищують значення диференціально-
го рентного доходу на більш родючих грунтах і
навпаки. Така ж закономірність характерна для
умовного (розрахункового) та нормативного (по-
над мінімальний рівень, необхідний для розши-
реного відтворення) прибутку.

Якщо розглядати диференціальний рентний
дохід як матеріальну основу диференціальних
рент І і ІІ [19], то таке перевищення є цілком
логічним. Однак у літературі зустрічаються
твердження, що диференціальний рентний
дохід включає диференціальну ренту І та ІІ [4;
15], а отже, його значення мали б перевищува-
ти суму цих рент. Як зазначалося вище, за по-
тенційної родючості грунту, тобто при викори-
станні добрив, нормативний диференціальний
рентний дохід при вирощуванні зернових куль-
тур створюється тільки на найбільш родючих
грунтах. Отже, зростання урожайності на
більшості грунтів у цьому випадку не є адекват-
ним зростанню виробничих витрат на вирощу-
вання. Тому на таких грунтах буде відсутня й
диференціальна рента ІІ. Отже, за прийняти-
ми нормативами витрат на вирощування і уро-
жайності зернових культур на більшості
грунтів не формується диференціальний рент-
ний дохід та диференціальна рента ІІ, хоча в
умовах інтенсифікації виробництва на землях
нижчої якості єдиним джерелом диференціаль-
ної ренти стає диференціальна рента ІІ [2].

Отже, постає проблема уточнення в конк-
ретних природно-економічних умовах величи-

ни нормативного урожаю та нормативної (тех-
нологічної) собівартості продукції в розрізі
найпоширеніших агровиробничих груп грунтів
та встановлення на цій основі нормативних по-
казників дохідності та ефективності викорис-
тання орних земель.

ВИСНОВКИ
В основі всієї системи земельних відносин

та методології оцінювання земель сільськогос-
подарського призначення лежить рентна кон-
цепція, а проблема фіксації земельної ренти —
одне з найбільш дискусійних питань в умовах
розвитку ринкових відносин та приватного
землекористування. За сучасних умов веден-
ня аграрного виробництва визначення дифе-
ренціального рентного доходу та диференці-
альної ренти можливе на основі нормативних
показників урожайності та виробничих витрат
на вирощування зернових культур на окремих
агровиробничих групах грунтів. Погляди до-
слідників на природу диференціального рент-
ного доходу та диференціальної земельної рен-
ти різняться: диференціальний рентний дохід
розглядається або як матеріальна основа дифе-
ренціальної ренти І та ІІ, або навпаки — вклю-
чає дані види рент.

Величини диференціального рентного до-
ходу з орних земель по Україні, розраховані
за економічними показниками вирощування
зернових і зернобобових культур виявилися
досить динамічними за період 2000—2007 рр.,
а перед та після цього періоду він не форму-
вався.

Реальним методом визначення диференці-
ального рентного доходу та диференціальної
земельної ренти на окремих грунтах за сучас-
них умов ведення аграрного виробництва є ви-
користання нормативів урожайності та вироб-
ничих витрат на вирощування зернових і зер-
нобобових культур в конкретних природно-
економічних умовах та біржової ціни реалізації
зерна. Згідно з чинними нормативними показ-
никами, нормативний диференціальний рент-
ний дохід формується на всіх досліджуваних
грунтах, а величина його зростає з поважчан-
ням гранулометричного складу грунту, а отже,
й підвищенням рівня його природної родю-
чості. Нормативний диференціальний рентний
дохід за потенційної родючості грунту фор-
мується лише на грунтах з вищою природною
родючістю, однак величини його в кілька разів
нижчі, ніж у випадку природної родючості
грунту.

Величини диференціальної земельної рен-
ти І, розраховані за нормативними показника-
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ми урожайності та виробничих витрат за при-
родної родючості за методом споживчої вар-
тості є близькими до величин диференціально-
го рентного доходу за величиною та тенденцією
зростання у випадку поважчання грануломет-
ричного складу грунту.
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