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Методологія  дослідження. Результати  отримані  на  основі  застосування  методів:

аналізу та синтезу – при визначенні прав власності на надра та їх специфікації в чинних

законодавчих  і  нормативних  актах  України;  систематизації  –  при  упорядкуванні

сукупності  знань  про  формування  стратегії  рентооріентірованої  поведінки  в  сфері

надрокористування; загального та особливого – при визначенні існуючого розподілу прав

власності на надра; теоретичного узагальнення – при виявленні причин розмивання прав

власності на надра.

Результати. Обґрунтовано,  що стратегія  рентооріентірованої  поведінки держави в

сфері  надрокористування,  аналогічно  Стратегії  сталого  розвитку  «Україна  –  2020»,

повинна базуватися на певній конкретній меті, векторах руху, першочергових пріоритетах

та індикаторах становлення і розвитку рентних відносин у сфері надрокористування.

З метою з'ясування сутності діючої системи градації і специфікації прав власності на

надра  в  Україні  запропоновано  розглядати  існуючу  ієрархічну  систему  законодавчих  і

підзаконних  актів.  Виявлено  відсутність  розуміння  в  законотворчій  практиці  сутності

диференціальної  ренти  як  економічної  категорії,  що  не  дозволяє  адекватно  визначати

доходи держави і господарюючого суб'єкта-надрокористувача.

Проаналізовано  існуюче  розмивання  прав  власності  на  надра,  що  приєводить  до

формування  рентооріентірованої  стратегії  у  поведінці  господарюючих  суб'єктів-

надрокористувачів.

Новизна. Виявлено  основну  причину  розмивання  прав  власності  на  надра,  яка

базується на рентооріентірованій поведінці господарюючих суб'єктів-надрокористувачів. 

В  ході  проведеного  дослідження  обґрунтовано  необхідність  розробки  конкретної,

прозорої,  несуперечливої  специфікації  прав  власності  на  надра  між  державою  та

господарюючим суб'єктом-надрокористувачем, яка дозволить звести до мінімуму прояви

корупції,  знизити  «тінізацію»  фінансових  потоків  у  сфері  надрокористування  та

гармонізувати економічний механізм рентних відносин з метою мінімізації та оптимізації

рентних відрахувань до державного бюджету України.



Практична  значимість. Запропоновано  прискорити  проведення  державної

експертизи  геолого-економічної  оцінки  запасів  корисних  копалин  з  метою  визначення

об'єктивних  розмірів  рентних  платежів  у  сфері  надрокористування  для  їх  вилучення  і

спрямування до державного бюджету України.
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