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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Земля – це основа життєвого простору для людських суспільств, тому в історії
вона завжди грала особливу роль. Крім того, земля є головним джерелом
забезпечення продовольчих потреб людства, а відтак і ключовим фактором
забезпечення соціальної стабільності. Отже, було б некоректно її розглядати як
звичайний товар чи сировину (commodity). Водночас, земля, і,зокрема, земля
сільськогосподарського призначення (ЗСП),має і економічні аспекти, оскільки є
об’єктом господарської діяльності людини. Згідно з Конституцією (Стаття 13, 14) та
Земельним кодексом України земля є основним національним багатством і об'єктом
права власності українського народу [2, 3]. Разом з тим, ці документи також
гарантують право власності на землю. Однак, лише 31 березня 2020 року Верховна
Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», який
прояснив більшість відповідних питань. Цей закон передбачає скасування мораторію
на продаж ЗСП та впровадження ринку відповідних земель для фізичних осіб вже з 1
липня 2021 р., а для юридичних – з 1 січня 2024 р. Водночас, враховуючи унікальну
природу та стратегічну цінність землі для українського народу, правове регулювання
цього питання мало б відбуватися максимально виважено, з урахуванням інтересів
поточних власників землі та всього українського народу і приймаючи до уваги значні
довгострокові наслідки, в тому числі соціальні.

Ухвалений закон не реалізує найбільші побоювання противників скасування
мораторію, оскільки фізичним особам дозволяється купувати не більше 100 гектарів
землі, а юридичним, засновниками та учасниками яких мають бути тільки громадяни
України, держава та/або територіальні громади – не більше 10 тис. гектарів. Для
порівняння, окремі законопроекти передбачали придбання юридичними особами до
100 тис. га землі, а також дозвіл на придбання української землі іноземними
громадянами. Водночас, за повідомленнями деяких джерел, в Україні вже є
громадяни, які фактично володіють тисячами і навіть десятками тисяч гектарів ЗСП, і
вони навряд чи спокійно погодяться виконувати закон і зменшувати свої володіння
до 100 га.

Прихильники впровадження вільного обігу ЗСП наводили кілька основних
аргументів. Основним з них є начебто величезний позитивний економічний ефект від
такого кроку у формі інвестицій та економічного зростання. Також стверджувалося,
що обмежувати право розпоряджатися власністю є незаконним і шкодить інтересам
теперішніх власників землі, які не можуть розпоряджатися своєю власністю, а також,
що впровадження вільного обігу ЗСП вимагає МВФ та ЄС і що ринок землі вже діє в
усіх розвинутих країнах тощо. З іншого боку, противники зняття мораторію
стверджували, що такий крок без серйозної підготовчої роботи та впровадження
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стримуючих механізмів державного регулювання призведе до концентрації землі в
руках невеликої групи великих агроконцернів та іноземних інвесторів, зокрема,
транснаціональних корпорацій (ТНК), а теперішні власники не отримають
справедливої ціни і в результаті залишаться без землі та без роботи [1].

Мабуть, основним аргументом прихильників вільного ринку ЗСП є обіцянки
економічного зростання, проте, без конкретних аргументів, за рахунок чого воно має
відбуватися. Щоб оцінити потенціал економічного зростання, потрібно розуміти, хто
стане новими власниками землі, тобто хто цікавиться купівлею землі і має ресурси
для її придбання,і що ці нові власники будуть з нею робити. Таких категорій можна
виділити дві. Перша категорія – це основні орендарі землі на сьогодні: агроконцерни,
які зацікавлені у тому, щоб стати власниками і таким чином гарантувати
довгостроковий захист існуючої бізнес-моделі від ризиків розірвання договорів
оренди. Друга категорія – великі ТНК та інші іноземні інституційні інвестори,
зокрема, з Китаю та Близького Сходу. Формально, останні не отримають права
купувати українську землю. На жаль, з огляду на вітчизняні реалії, неважко
здогадатися, що з часом будуть знайдені варіанти напівлегального обходу цих
обмежень. Великі агроконцерни, і вітчизняні, і мультинаціональні, займаються
масовим вирощування і експортом монокультур (соняшник, пшениця, тощо) з
широким застосуванням механізації та автоматизації. В результаті, ґрунти
виснажуються, навколишнє середовище забруднюються, тваринний світ страждає,
але це так і не призводить до створення робочих місць, адже високотехнологічне
вирощування монокультур не потребує значної кількості робочої сили. При цьому,
попри оптимістичні заяви урядовців про нарощування аграрного експорту, рекордні
доходи найбільших агрохолдингів не трансформуються у збільшення податкових
надходжень. Світова практика засвідчує, що у всіх досліджених країнах існує чітка
залежність: менша площа оброблюваної землі фермерського господарства дає вище
виробництво продукції і залучення більшої кількості людей на гектар обробленої
землі [5, с. 10]. Таким чином, попри твердження прихильників,впровадження
вільного ринку ЗСП матиме негативні економічні наслідки та не дасть можливості
повною мірою використати потенціал української землі, оскільки сприятиме
концентрації землі у великих власників.
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