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Виленчук А. Н. Проблемы формирования эколого-экономического пространства в 
контексте регионального развития.

Освåщåíы прîбëåìы фîрìирîвàíия эêîëîãî-эêîíîìичåсêîãî прîстрàíствà,  
исхîдя из иíтåрåсîв рåãиîíàëüíîãî рàзвития. Иссëåдîвàíы эêîëîãичåсêиå 
прîбëåìы Житîìирсêîй îбëàсти,   à тàêжå выявëåíы истîчíиêи тåхíîãåííîй и 
àíтрîпîãåííîй íàãрузêи íà эëåìåíты îêружàющåй срåды. Прîвåдåí срàвíитåëüíый 
àíàëиз рàзвития вàëîвîãî рåãиîíàëüíîãî прîдуêтà с ìàсштàбàìи зàãрязíåíия 
вîздушíîãî бàссåйíà îбëàсти. Обîсíîвàíы прåдëîжåíия рàзвития рåãиîíàëüíîãî 
эêîëîãî-эêîíîìичåсêîãî прîстрàíствà,  в êîтîрîì дîëжíы бытü ãàрìîíизирîвàíы 
сîциî-,  эêîëîãî-эêîíîìичåсêиå прîбëåìы тåрритîрий. 
Кëючåвыå сëîвà: рåãиîí,  эêîëîãî-эêîíîìичåсêîå прîстрàíствî,  прîстрàíствåííîå 
рåãиîíàëüíîå рàзвитиå,   эêîíîìичåсêий рîст,   эêîëîãичåсêàя бåзîпàсíîстü,   
истîчíиêи зàãрязíåíия,   îпàсíыå îтхîды. 

Vilenchuk O. M. The Problems of Forming Ecological-and-Economic Space in the Context 
of Regional Development.

The problems of forming ecological-and-economic space are elucidated proceeding from 
the interests of regional development. Some ecological problems of Zhytomyr region have 
been studied and sources of anthropogenic loading on the environment have been found. 
The comparative analysis of gross regional development with regard to the rates of the 
region’s airspace pollution has been conducted. The paper substantiates the suggestions 
concerning the product of the regional ecological-and-economic space in which socio,  
economic and ecological problems of territories are to be harmonized.
Key words: region,   ecological-and-economic space,   regional development,   economic 
growth,  ecological,   safety,   sources of pollution,   hazardous wastes.
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Рентоутворюючі фактори у сфері видобування нафти і газу  
(на прикладі Західного нафтогазоносного регіону України) 

Встàíîвëåíî íàйвàжëив³ш³ рåíтîутвîрююч³ фàêтîри,  зàëåжíî в³д яêих пîвиííà 
зд³йсíювàтисü дифåрåíц³àц³я рåíтíих пëàтåж³в п³д чàс видîбутêу íàфти ³ ãàзу. 
Пîдàíî їх дåтàëüíу хàрàêтåристиêу,  îбґруíтîвàíî ìåтîдиêу ê³ëüê³сíîãî виì³ру,  
à тàêîж ìåтîдîëîã³ю визíàчåííя вåëичиíи рåíтíих пëàтåж³в з врàхувàííяì 
встàíîвëåíих фàêтîр³в íà будü-яêîìу рîдîвищ³ íàфти чи ãàзу. 
Кëючîв³ сëîвà: íàфтîãàзîвидîбувàííя,  рåíтîутвîрююч³ фàêтîри,  дифåрåíц³àц³я,  
рåíтí³ пëàтåж³.

1 Перехід до ринкової економіки, формування нових економічних, фінансо-
вих і правових відносин визначили необхідність наукового вивчення існуючих 
закономірностей при встановленні механізму вилучення та розподілу рентних 
платежів з видобування природних ресурсів [1]. Особливо важливим є вирішення 
цієї проблеми у сфері нафтогазовидобування, оскільки саме ці природні ресурси 
на даний час є основними в енергетичному забезпеченні України. 
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Аналіз існуючого механізму вилучення рентних платежів свідчить про те, 
що при визначенні їх розміру, в основному, забезпечується виконання фіскальної 
функції, незалежно від природно-геологічних умов розробки конкретного родовища, 
при цьому з кожним роком роль фіскальної функції посилюється. Завищені нор-
мативи рентних платежів стають непосильним тягарем для нафтогазовидобувних 
підприємств, що працюють у гірших природно-геологічних умовах, збільшують 
ступінь їх інвестиційних ризиків і зменшують величину фінансових ресурсів, які 
можна спрямувати на пошуки нових та вдосконалення розробки існуючих родо-
вищ. Між тим держава як власник ресурсів надр, з одного боку, повинна прагнути 
вилучити ту частину доходу, що створюється сприятливими природними факто-
рами, а з іншого, – зберегти відносну привабливість нафтогазового комплексу для 
підприємницької діяльності, враховуючи його базову роль у системі економіки. На 
часткове вирішення цієї проблеми був спрямований чинний Закон України «Про 
рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат» [2]. У цьому Законі 
передбачається диференціація рентних платежів залежно від дебітів свердловин 
нафтових і газових родовищ та глибини залягання продуктивних горизонтів. Це 
далеко не повний склад факторів, які визначають умови видобування нафти і газу. 
Однак, навіть у такому вигляді, починаючи з 2004 р., дію цього Закону було зу-
пинено три рази, згідно із законами про державні бюджети України у відповідні 
роки. У праці [3] нами запропоновано методику диференціації рентних платежів. 
Однак це було зроблено тільки для нафтових родовищ.

У зв’язку з цим виникає потреба наукового обґрунтування основних факторів, 
які слід використовувати для диференціації величини рентних платежів як для 
нафтових, так і газових та газоконденсатних родовищ, апробації розробленої мето-
дики на прикладі окремих родовищ Західного нафтогазоносного регіону України 
з метою показу її переваг і доцільності впровадження у практику.

Родовища нафти і газу є природними утвореннями, що залягають у зем-
них надрах, і ризики, пов’язані з їх розробкою, спричинені різними природно-
геологічними умовами. Норми доходів при їх розробці формуються як абсолютна 
рента, яка не залежить від конкретних властивостей родовища, і її показники 
належать у цілому до нафтогазовидобувної галузі і визначаються притаманною їй 
органічною будовою капіталу, а також як диференціальна рента, що характеризує 
відмінності у природно-геологічних умовах.

На наш погляд, значення рентних платежів повинні визначати наступні 
фактори розробки нафтових і газових родовищ.
Природно-геологічні:

1. Вåëичиíà видîбувíих зàпàс³в. Це один з основних рентоутворюючих 
показників нафтових і газових родовищ. Від запасів родовища залежать обсяг 
видобутку, можливість використання високопродуктивної техніки і технології, 
рівень експлуатаційних та інвестиційних витрат. За величиною видобувних запасів 
родовища нафти і газу поділяють на сім груп [4].

1) унікальні – понад 300 млн. т нафти; понад 300 млрд. м3 газу;
2) величезні – 100–300 млн. т нафти; 100-300 млрд. м3 газу;
3) великі  – 30–100 млн. т нафти; 30-100 млрд. м3 газу;
4) середні  – 10–30 млн. т нафти; 10-30 млрд. м3 газу;
5) невеликі  – 5–10 млн. т нафти; 5-10 млрд. м3 газу;
6) дрібні  – 1–5 млн. т нафти; 1-5 млрд. м3 газу;
7) дуже дрібні  – до 1 млн. т нафти; до 1 млрд. м3 газу.

У Західному нафтогазоносному регіоні України величина початкових 
видобувних запасів нафтових родовищ коливається у межах від 0,02 до 39,2 млн. т 
нафти, залишкових видобувних запасів – у межах від 0,02 до 7 млн. т [11; 12]. 
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2. Прирîдíî-åêîëîã³чí³ уìîви рîзтàшувàííя. За природно-географічними та 
екологічними умовами, які ускладнюють розробку, запаси родовищ поділяють 
на: запаси родовищ, що розташовані у морі; у межах державних заповідників, 
заказників, охоронних зон. Всі родовища з такими умовами розробки та 
розташування відносять до важковидобувних [4], решту можна віднести до 
родовищ з нормальними умовами. Що складніші природно-екологічні умови 
розробки та розташування, тим більші витрати при видобуванні запасів нафти 
і газу. Родовища нафти і газу Західного нафтогазоносного регіону України 
здебільшого розташовані у нормальних умовах [11; 12]. 

3. Сêëàдí³стü ãåîëîã³чíîї будîви рîдîвищà. За складністю геологічної будови 
та фазовим станом вуглеводнів, умовами залягання і мінливістю властивостей 
продуктивних пластів незалежно від величини запасів родовищ виділяють такі 
поклади або експлуатаційні об’єкти [4]:
− простої геологічної будови, що пов’язані з непорушеними або слабо поруше-

ними структурами; їхні продуктивні пласти містять однофазовий флюїд і 
характеризуються витриманістю товщин і колекторних властивостей у плані 
і в розрізі (коефіцієнт піскуватості більше 0,7 і коефіцієнт розчленованості 
менше 2,6) [4];

− складної будови, що мають одно- або двофазовий флюїд і характеризуються 
значною мінливістю товщин і колекторних властивостей продуктивних пластів 
у плані і в розрізі, літологічними заміщеннями колекторів слабопроникними 
породами або наявністю тектонічних порушень (коефіцієнт піскуватості менше 
0,7 і коефіцієнт розчленованості більше 2,6) [4];

− дуже складної геологічної будови, для яких характерні як наявність багато-
фазних флюїдів, літологічні заміщення, тектонічні порушення, так і неви-
триманість товщин і колекторних властивостей продуктивних пластів [4].
Зрозуміло, що складніша геологічна будова родовища повинна зумовлювати 

менші рентні платежі при видобутку нафти і газу. Родовища нафти і газу Західно-
го нафтогазоносного регіону України здебільшого мають складну і дуже складну 
геологічну будову [11; 12]. 

4. Ðåжиì рîбîти пîêëàд³в. Він впливає на тривалість розробки, рівень по-
точного видобутку вуглеводнів і ступінь їх вилучення з надр, визначає економічні 
показники. 

Виділяють п’ять основних режимів роботи нафтових покладів: активний 
водонапірний режим, пружноводонапірний режим, газонапірний режим (або 
інакше його називають режимом газової шапки), режим розчиненого газу та 
гравітаційний режим. Нафтові родовища, які мають активний водонапірний режим, 
розробляються найбільш ефективно. При цьому режимі досягають найвищого рівня 
нафтовилучення (0,6–0,8) та найкращих економічних показників розробки [5]. В 
Україні водонапірний режим характерний для родовищ Дніпровсько-Донецької 
западини, особливо її південно-західної частини. Коефіцієнт нафтовилучення в 
умовах пружноводонапірного режиму може досягати значень 0,4–0,7 [5].

Газонапірний режим характерний для нафтових покладів з відносно великою 
газовою шапкою або для газових покладів з нафтовою облямівкою. Коефіцієнт 
нафтовилучення при цьому становить 0,1–0,4 [5].

Родовища нафти Західного нафтогазоносного регіону України здебільшого 
розробляються в умовах пружно-водонапірного режиму та режиму розчиненого 
газу. Розробка нафтових родовищ на режимі розчиненого газу малоефективна, а 
тому коефіцієнти нафтовилучення досягають не більше 0,05–0,3, на родовищах 
Передкарпаття – 0,1–0,16 [5]. При гравітаційному режимі коефіцієнт нафто-
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вилучення, як правило, не перевищує 0,1–0,15 [5]. Рентоутворюючі фактори у 
родовищ з таким режимом є мінімальними.

Для газових і газоконденсатних родовищ виділяють три основні режими 
роботи: газовий режим, водонапірний режим, жорстководонапірний режим [10]. 
Родовища, які мають газовий режим, розробляються з найменшими витратами 
ресурсів. При цьому режимі досягають найкращих економічних показників.

5. Гëибиíà зàëяãàííя пîêëàду. Цей фактор суттєво впливає на вибір тех-
нічних, технологічних і організаційних рішень при розробці родовищ, а також є 
визначальним при формуванні витрат видобутку. За глибиною залягання продук-
тивних горизонтів родовищ нафти і газу здебільшого прийнято таку диференціа-
цію: до 2000 м; 2000-3000 м; 3000-4000 м; 4000-5000 м; понад 5000 м. Очевидно, 
що із збільшенням глибини рентні платежі повинні зменшуватись. У Західному 
нафтогазоносному регіоні України глибина залягання покладів нафти і газу ко-
ливається у межах від 160 м (Бориславське нафтове родовище) до 5700 м (Со-
коловецьке нафтове родовище), здебільшого глибина залягання продуктивних 
відкладів становить 1000–4000 м [11; 12]. 

6. Прîíиêí³стü êîëåêтîрà. Цей показник характеризує здатність колектора 
пропускати через себе рідину чи газ при перепаді тиску. За величиною проникності 
колектори прийнято поділяти на п’ять груп: дуже високопроникні – понад 1 мкм2; 
високопроникні – 0,1–1 мкм2; середньопроникні – 0,01-0,1 мкм2; низькопроник-
ні – 0,001–0,01 мкм2; дуже низькопроникні – до 0,001 мкм2 [6]. Проникність 
нафтогазоносних порід має велике значення, оскільки визначає найважливіші 
параметри розробки родовищ, їх дебітність, і чим вона вища, тим сприятливіші 
умови розробки. У Західному нафтогазоносному регіоні України проникність ко-
лекторів нафти і газу коливається в межах від 0,001 до 0, 183 мкм2, переважно 
представлена низько проникними і середньо проникними колекторами [11; 12].

7. Ефåêтивíà тîвщиíà прîдуêтивíîãî пëàстà. Ефективну нафто газонасичену 
товщину вважають дуже великою, якщо вона більша 100 м, великою при 20-100 м, 
середньою – 5-20 м, малою – 1-5 м і дуже малою – менше 1 м [6]. Найбільш спри-
ятливі умови розробки у продуктивних пластах з великою ефективною товщиною. 
У Західному нафтогазоносному регіоні України ефективна товщина колекторів 
коливається у межах від 2 м до 93 м, переважно становить 10-30 м [11; 12]. 
Характеристики якості пластових флюїдів:

8. В’язê³стü íàфти. В’язкість нафт різних родовищ і навіть окремих пластів 
одного й того ж родовища змінюється в дуже широких межах: в поверхневих 
умовах – від 1-2 мПа⋅с до кількох сот, в пластових – від десятих часток до сотень 
міліпаскалів на секунду. Із збільшенням в’язкості пластової нафти зменшується 
гідропровідність, наростають проблеми при розробці, а отже, величини рентних 
платежів для родовищ з високов’язкими нафтами повинна бути меншою. У Захід-
ному нафтогазоносному регіоні України в’язкість пластової нафти коливається у 
межах від 0,21 до 10,19 мПа⋅с [11; 12]. Для більшості нафтових родовищ Укра-
їни характерною особливістю є низька в’язкість пластової нафти, в основному 
до 5 мПа⋅с [4].

9. Вì³ст с³рêи у íàфт³. За вмістом сірки у нафті родовища поділяють на: 
з малосірчистими нафтами (до 0,5%), сірчистими (0,51%–2%) та високосірчис-
тими (понад 2%). Загалом сполуки сірки вважаються шкідливими домішками, 
оскільки вони призводять до корозії обладнання, при розробці знижують якість 
продуктів переробки, зумовлюють отруєння повітряного басейну та зменшують 
реалізаційну ціну нафти. У Західному нафтогазоносному регіоні України вміст 
сірки у нафті коливається у межах від 0,02% до 5,14% [11; 12].
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Для газових і газоконденсатних родовищ показником щодо сірки є вміст сір-
ководню у газі. Сірководень присутній у газах не завжди, вміст його переважно 
становить до 5%, але в окремих випадках може досягати 26% [10]. За вмістом 
сірководню у газі здебільшого застосовують наступну диференціацію: низький – до 
2%; середній – 2% – 5%; високий – понад 5% [10]. Сполуки сірководню вважа-
ються шкідливими домішками, оскільки вони призводять до інтенсивної корозії 
обладнання при розробці та зумовлюють отруєння повітряного басейну.

10. Вì³ст вуãëåêисëîãî ãàзу. Вуглекислий газ присутній у газах завжди, 
переважно у кількостях до 3%–5%, але у рідких випадках його вміст може пе-
ревищувати 20%-30%. За вмістом вуглекислого газу здебільшого застосовують 
наступну диференціацію газових родовищ: низький – до 2%; середній – 2% – 
10%; високий – понад 10%. Як і сірководень, вуглекислий газ призводить до 
вуглекислотної корозії обладнання і є шкідливою домішкою у газах [10].
Стадії та умови розробки:

11. Стàд³я рîзрîбêи рîдîвищ. Виділяють такі стадії розробки родовищ: 
освоєння родовищ; стабільного видобутку нафти і газу; значного зменшення ви-
добутку; завершальну стадію [5; 7; 10].

На першій стадії швидко зростає видобуток, однак існують і значні ризики 
через не оптимальні режими експлуатації свердловин, запізнення систем під-
тримання пластового тиску, недостатню кількість інформації для оптимізації 
системи розробки.

На другій стадії підтримується високий рівень видобутку нафти і газу про-
тягом тривалого періоду застосуванням методів інтенсифікації, бурінням і осво-
єнням резервних свердловин, оптимізацією роботи видобувних і нагнітальних 
свердловин.

На третій стадії виникають ускладнюючі обставини та додаткові витрати через 
прогресуючу обводненість продукції, сповільнення темпів видобутку, зменшення 
фонду свердловин.

Четверта стадія характеризується максимально несприятливими умовами 
розробки через: високу обводненість, різке зменшення фонду свердловин, 
мінімальні дебіти, необхідність виконання великих обсягів ремонтних робіт. 
У Західному нафтогазоносному регіоні України основні родовища здебільшого 
перебувають на завершальній стадії розробки [11; 12].

12. Обвîдíåí³стü. За величиною обводненості умови розробки родовищ нафти 
і газу поділяють на: з дуже низькою обводненістю – до 20%; низькою – 20–50%; 
середньою – 50–70%; високою – 50–90%; дуже високою – понад 90%. Передчас-
не обводнення пластів і свердловин призводить до істотного зниження поточного 
видобутку нафти, газу і кінцевого нафтовилучення, до великих економічних 
втрат, пов’язаних із підніманням на поверхню, транспортуванням, підготовкою 
та зворотним запомповуванням у пласт великих об’ємів води [5]. У Західному 
нафтогазоносному регіоні України обводненість продукції коливається в межах 
від 0,34 до 98,6%, для основних родовищ вона становить понад 50% [11; 12]. 
Стимулюючі фактори:

13. Тåìп в³дбîру зàпàс³в. Його називають ще коефіцієнтом кратності запа-
сів, і він розраховується як відношення річного обсягу видобутку нафти чи газу 
до величини видобувних запасів родовища [8]. Дуже важливо дотримуватись 
проектних значень даного показника, тобто таких, що дозволяють досягнути 
максимальної нафтогазовіддачі. За рівнем дотримання темпу відбору видобувних 
запасів доцільна наступна диференціація величини рентних платежів: коли про-
ектні показники відбору запасів витримуються – рентні платежі при рівності всіх 
інших факторів повинні бути мінімальними; досягнуті показники відхиляються 
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від проектних до 50% – рентні платежі при рівності всіх інших факторів повинні 
бути на середньому рівні; досягнуті показники відхиляються від проектних на 
понад 50% – рентні платежі при рівності всіх інших факторів за таких умов по-
винні бути максимальними. Така диференціація рентних платежів пропонується 
з метою стимулювання нафтогазовидобувних компаній до найбільш ефективного 
і повного використання запасів вуглеводнів, що залягають у надрах. 

14. Ð³вåíü дîсяãíåííя прîåêтíих êîåф³ц³єíт³в нафтогазовилучення. За рів-
нем досягнення проектних коефіцієнтів нафтогазовилучення доцільна наступна 
диференціація величини рентних платежів: проектні показники витримуються або 
перевищуються – рентні платежі при рівності всіх інших факторів за таких умов 
повинні бути мінімальними; досягнуті показники відхиляються від проектних до 
20% – рентні платежі при рівності всіх інших факторів повинні бути на середньо-
му рівні; досягнуті показники відхиляються від проектних на понад 20% – рентні 
платежі при рівності всіх інших факторів повинні бути максимальними. Даний 
фактор, як і попередній, пропонується для стимулювання нафтогазовидобувних 
компаній до впровадження досягнень науково-технічного прогресу щодо підви-
щення коефіцієнта нафтогазовилучення. 

Використовуючи описаний перелік факторів, необхідно залежно від виду 
родовища – нафтове чи газове, вибрати характерні для нього фактори і визна-
чити ступінь зміни рентних платежів у частках одиниці залежно від впливу того 
чи іншого фактора, що називається чутливістю до фактора. Для обґрунтованого 
визначення величини чутливості можливе застосування методу попарних порів-
нянь [9], з використанням шкали трансформації якісних оцінок переваги одного 
фактора перед іншим у кількісні оцінки. Методика та приклад такого визначення 
чутливості до факторів із використанням методу попарних порівнянь описані 
нами у праці [3]. З цією метою можливе використання й інших, більш досконалих 
економіко-математичних методів: експертних, неформальної логіки, факторних 
і т. п. За результатами такої оцінки даються кількісні характеристики кожного 
фактора. Шляхом підсумовування знаходять величину рентного коефіцієнта для 
конкретного нафтового чи газового родовища [3]. 

Далі необхідно визначити рентні коефіцієнти для відкритих нафтових чи 
газових родовищ України, наприклад, використавши у першому наближенні 
дані, опубліковані в Атласі родовищ нафти і газу України [11; 12], визначити 
середнє значення рентного коефіцієнта і розрахувати рентоутворюючий індекс 
для конкретного родовища за формулою

 pñåð

pi
p k

k
i = ,  (1)

де	 kpi – рентний коефіцієнт для ³-го нафтового або газового родовища;
 kpсер – середнє значення рентних коефіцієнтів для відкритих нафтових чи 

газових родовищ України.
Величина рентної плати для конкретного родовища визначається за форму-

лою

 Pi = Pбаз × ip , (2)

де	 Рбаз – базове значення рентної плати, яке повинно встановлюватися шляхом 
визначення прогнозних ринкових цін на нафту і газ на найближчий 
бюджетний рік на основі аналізу тенденцій у динаміці коливань світо-
вих цін, за вирахуванням існуючих податків у нафтогазовидобуванні, 
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а також виходячи з нормативного значення рентабельності видобутку 
нафти, газу, конденсату. 

У таблиці 1 наведено приклади визначення величин рентної плати з вико-
ристанням розрахованих рентних коефіцієнтів для деяких нафтових родовищ 
Західного нафтогазоносного регіону України. Автор не ставив за мету визначення 
середніх значень рентних коефіцієнтів для відкритих нафтових чи газових ро-
довищ України (у розрахунках прийнятий на умовному рівні 0,5). Це потребує 
серйозних досліджень та інформації щодо родовищ, яка є здебільшого закритою. 
Належного обґрунтування потребує і обґрунтування базової величини рентної 
плати на кожен бюджетний рік (прийнята на рівні 2007 р. –1090 грн.). Мета 
розрахунків, наведених у таблиці 1, – показати можливості розробленого мето-
дичного підходу та доцільність диференціації рентних платежів. 

Як видно з таблиці 1, спостерігається значна диференціація розрахованих 
величин рентних платежів для окремих нафтових родовищ Західного нафтогазо-
носного регіону України, які суттєво вирізняються основними рентоутворюючими 
факторами (величиною запасів, глибиною залягання продуктивних горизонтів, 
проникністю), що засвідчує доцільність та ефективність застосування розробле-
ного методичного підходу.

Пропонована методика врахування рентоутворюючих факторів усуває основні 
недоліки існуючого механізму визначення рентних платежів при видобутку на-
фти і газу, об’єктивно відображає особливості видобутку на родовищах з різними 
природно-геологічними умовами, є достатньо простою для практичної реалізації 
і спрямована на стимулювання нафтогазовидобувних компаній до розробки родо-
вищ у відповідності з проектними документами, а також сприяє впровадженню 
досягнень науково-технічного прогресу у сфері підвищення нафтогазовилучення. 
Подальші дослідження слід спрямувати на встановлення середніх значень рентних 
коефіцієнтів окремо для нафтових, окремо для газових родовищ України, а також 
розробку методики визначення базового значення рентної плати.
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Òàáëèöÿ 1

Âèçí à÷åí í ÿ ðåí òí èõ ï ëàòåæ³â í àô òî âèõ ðî äî âèù

Ðî äî âèù å Äî ëèí ñüêå Çàâî ä³âñüêå Ñî êî ëî âåöüêå

Âåëè÷èí à ðåí òí î ãî êî åô ³ö³º í òà 0,56 0,47 0,45
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Западного нефтегазоносного региона Украины).

Обîсíîвàíы îсíîвíыå рåíтîîбрàзующиå фàêтîры,  в зàвисиìîсти îт êîтîрых 
дîëжíà îсущåствëятüся диффåрåíциàция рåíтíых пëàтåжåй при дîбычå íåфти 
и ãàзà. Привåдåíà их дåтàëüíàя хàрàêтåристиêà,  рàзрàбîтàíà ìåтîдиêà 
êîëичåствåííîãî изìåрåíия,  à тàêжå ìåтîдîëîãия îпрåдåëåíия вåëичиíы рåíтíых 
пëàтåжåй с учåтîì этих фàêтîрîв íà ëюбîì ìåстîрîждåíии íåфти и ãàзà. 
Кëючåвыå сëîвà: íåфтåãàзîдîбычà,  рåíтîîбрàзующиå фàêтîры,  диффåрåíциàция,  
рåíтíыå пëàтåжи.

Vytvytsky Ya. S. Rent Formative Factors in the Field of Oil and Gas Extraction (by the 
Example of the Western Oil-and-Gas-Bearing Region of Ukraine).

Basic rent formative factors depending on which differentiation of the rent payments must 
be carried out at the oil and gas extraction have been grounded. Their detailed description 
has been given,  the methods of the quantitative measuring,  and also methodology of 
determination of rate of the rent payments,  is taking into account these factors on any 
deposit of oil and gas,  have been elaborated. 
Key words: oil and gas extraction,   rent formative factors,   differentiation,   rent 
payments.
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