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надходжень грошових переказів мігрантів до України, які мають позитивний вплив на 

економічний розвиток в цілому і покращують добробут домогосподарств зокрема. 

Сьогодні, як ніколи, для України важливим стало обрання стратегічного вектору і 

пріоритетів зовнішньоекономічної політики, консолідації економіки, соціальної сфери, 

політики Уряду на макроекономічному рівні, усунення структурних дисбалансів ринку 

праці на регіональному рівні. Для України найважливішим завданням і пріоритетним 

напрямком розвитку держави має стати відновлення саме ринку праці з метою уникнення 

подальшої економічної рецесії, забезпечення громадян працевлаштуванням, збереження 

виробництва, промисловості, сфери послуг і взагалі усієї інфраструктури країни. 

Подальший економічний розвиток країни залежить від того, якою буде економічна 

активність населення і як зміниться структура зайнятості, а також наскільки ефективно 

буде використовуватись трудовий потенціал суспільства. 
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ВІДКРИТТЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
 

Прийнятий Верховною Радою України 31 березня 2020 року Закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення" вводить з 1 липня 2021 року ринок землі в Україні [1]. Фактично, до цього 

часу зберігатиметься і мораторій на купівлю продаж земельних ділянок всіх форм 

власності, який відповідно до Перехідних Положень Земельного Кодексу України мав 

діяти до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського 

призначення, але не раніше 1 січня 2020 року [2]. 

На практиці це означає, що в ринковий обіг потрапить 41 млн. га 

сільськогосподарської землі, яка поки знаходилась під дією мораторію. Більша частина 

цієї землі, майже 28 млн. га, - це земельні паї селян, ще 10,5 млн. га (25% всієї 

сільськогосподарської землі) знаходяться у державній та комунальній власності [3]. В 
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зв’язку з цим виникає ціла низка питань, які залишаються без належної відповіді. 

Зокрема, досі остаточно не сформований Земельний Кадастр, оскільки отримання 

кадастрового номеру земельної ділянки досі залишається складною і витратною 

бюрократичною процедурою, що зазвичай містить корупційну складову. Крім цього, не 

створені інституційні основи земельного ринку, такі як земельний банк, через який 

селяни могли б брати доступні кредити на купівлю землі.  Відсутні також будь-які 

професійно-освітні вимоги до потенційних покупців землі, хоча такі вимоги існують в 

країнах ЄС. 

Важливою обставиною є те, що кількість чорноземів в Україні є найбільшою в світі і 

складає 28 млн. га або 87,5% з 32 млн. га загальної площі рілля, тоді як, наприклад, в 

країні-лідері ЄС Німеччині вся площа рілля складає лише 12 млн. га [4]. Ця обставина 

робить відкриття ринку землі в Україні подією не лише європейського, але й світового 

масштабу, що не може залишитися поза увагою провідних світових гравців 

продовольчого ринку. І хоча питання продажу української землі іноземцям пропонується 

винести на всенародний референдум, однак, незалежно від результатів майбутнього 

референдуму, вже існують механізми можливого переходу земельної власності в Україні 

до іноземців. 

Слід також зазначити, що рішення про відкриття ринку землі в Україні відбулося під 

час загострення глобальної нестабільності в світі через пандемію, яка, в свою чергу, 

загострила питання економічної і продовольчої безпеки країн через закриття кордонів і 

стрімкого зростання безробіття в умовах скорочення і зупинки цілих галузей світової 

економіки. В цих умовах керівники ВООЗ, ФАО і СОТ висловили своє занепокоєння з 

питання продовольчої безпеки у спільній заяві від 31.03.2020 [5].  

Для України загострення глобальної нестабільності позначилося зокрема масовим 

поверненням заробітчан з країн Європейського Союзу, з близького і дальнього зарубіжжя 

без будь-яких перспектив швидкого працевлаштування і, відповідно, без гарантій 

безперешкодного економічного доступу цих людей до продуктів харчування з метою 

підтримання їх життєдіяльності. Для цих людей можливість отримання в оренду чи 

придбання в кредит ділянки землі задля подальшої її обробки могла б стати виходом із 

скрутної соціально-економічної ситуації, що склалася. 

Таким чином, враховуючи наведене, відкриття ринку сільськогосподарської землі в 

Україні в умовах глобальної нестабільності, відсутності необхідних інституційних 

складових земельного ринку, необхідності підготовки достатньої кількості фахівців по 

роботі з ринком землі і наявності широких верств економічно незахищеного населення, 

можна вважати передчасним. Потрібне подальше доопрацювання цього питання з 

урахуванням європейського і світового досвіду на економічному, політичному і 

законодавчому рівнях  разом з прийняттям спеціального закону про обіг земель 

сільськогосподарського призначення, як це передбачено Перехідними Положеннями 

Земельного Кодексу України. 
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DEVELOPMENT OF CHINESE ENERGY SECTOR IN TERMS OF 

GLOBALIZATION 
 

In three 5-year plans from 2000 to 2015, coal and oil have been strongly promoted as the 

main fuels for China’s economic development. Coal power plants have been pampered with 

favorable dispatch rules, access to cheap capital, promoted by strong state-owned companies, 

and strongly supported by local governments. The industry has been allowed to greatly increase 

coal consumption without the necessary considerations for the environment, and the transport 

sector has increased oil consumption to a level where two-thirds of the consumption is 

imported. 

The main fuel for the industry, as well as in home-use, remains the coal - China is the 

world leader for its consumption. The share of coal in the structure of energy consumption in 

the People's Republic of China is almost 70%, remaining stable for projections for at least 

another 10 years.  

China has significant explored reserves of natural gas. At the moment, the needs for this 

raw material are met at the expense of its own resources, but, according to the forecasts of 

Chinese experts in the future, they will have to import up to 50-60 million cubic meters of "blue 

fuel" [1].   

The country is building terminals for the storage of liquefied natural gas (LNG) for supply 

from Australia, Indonesia, etc. At the end of 2004, the Chinese company Sinopec entered into 

an agreement to purchase LNG from Iran. However, despite the increase in demand for this 

fuel, its share in the structure of energy consumption in the foreseeable future will not exceed 

7%.  

As for oil, in the early 1980's the China was provided with this raw material. At he 

beginning of the 1950s, the oil refining industry has been developing dynamically, turning the 

country into one of the world's leaders in this field. In the 1960s, China fully met its gas needs, 

although its level of consumption was very low. By 1973, the country was even able to export 

both crude oil and refined petroleum products. The situation has changed significantly with 

unprecedented economic growth in the People's Republic of China, which has increased the 

demand for oil at times. Approximately from 1993 up until now [2], China gradually became a 

major importer of oil, and after ten years it became the second largest oil purchaser in the world 

after the United States.  

In 2017, China consumed 12.8 million barrels of oil a day, outstripping India almost by 8 

million barrels [2]. And although the share of oil in the structure of energy consumption in the 

PRC in 2017 was 20%, given the fact that this "black gold" is the main raw material not only 

for the functioning of the transport industry, of course, but also for the industry in general. For 

the Chinese economy this raw material has become vital despite the fact that the volumes of 

proven oil reserves are almost half to the US and amounted to about 25 billion barrels [2], 
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