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Останнім часом світ почав дискусії про проблеми продовольчої кризи, що 

підтверджуються даними опублікованими організацією з питань продовольства та 
сільського господарства ООН FAO про те, що за останнє десятиліття ціни у світі 
на продовольчі продукти зросли майже вдвічі. Україна як один із світових 
виробників сільськогосподарської продукції не залишилася поза дискусією. 

Основними причинами світової продовольчої кризи є збільшення населення 
планети; зростання споживання у найбільш населених країнах світу; зменшення 
площ, придатних для обробітку сільськогосподарських культур; збільшення   
обсягів   вирощування   зернових   з   метою   вироблення   біопалива тощо. 

За розрахунками вчених, українська земля — за належного ставлення до неї 
— здатна нагодувати понад 300 млн. чоловік.Україна   має   значні   можливості   
виробництва   сільськогосподарської   продукції   через сприятливі   природно-
кліматичні   умови   та   потужний   людський   потенціал, що реалізований лише 
на 30%. Українська земля щедро обдарована природою. Забезпеченість України 
сільськогосподарськими угіддями дуже висока і становить близько 1,2 га на 
одного жителя. Чорноземи займають в Україні близько 44 % території (в світі 
близько6 %).Експортний потенціал України знаходиться на досить високому рівні, 
країна є одним із лідерів експорту зернових у світі, але для підвищення 
експортного потенціалу потрібно вирішити масу проблем, які існують сьогодні.  

Для цього потрібно: дозволити вільний продаж землі та контроль держави за 
її використанням; скасування мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського призначення, що призведе до повноцінного використання 
аграрного потенціалу України; підвищувати урожайність шляхом удобрення 
земель; введення значних податкових пільг для фірм, що займаються 
будівництвом і експлуатацією інфраструктури зернового ринку (елеватори, 
дороги, транспорт, зернопричали морських портів, суднові флотилії); обмежити 
втручання уряду у експорт сільгосппродукції, тобто лібералізувати ринок; перейти 
на сучасну, модернізовану, енергоефективну техніку. 

Ситуація, що склалася сьогодні у світі в сфері продовольства, може дати 
Україні шанс розкрити свій потенціал як країни аграрної. Для цього в нас є 32,5 
млн.га ріллі, є працьовите сільське населення, яке хоче і може працювати тощо. 
Збільшення урожайності із 1 гектара посівної площі, обновлення основних засобів 
сільського господарства та удосконалення методів господарювання може суттєво 
підвищити експортні можливості України на світовому продовольчому ринку. 


