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"Роль виробництва зернових у розвитку АПК України і формуванні
продовольчої безпеки"
Україна має сприятливі для вирощування зернових ґрунтовокліматичні умови, відпрацьовані технології та матеріально-технічну базу,
хоча й недостатньо розвинену, досвід, традиції, навчену робочу силу.
Тому цілком природно, що виробництво зернових є пріоритетним в
агропромисловому комплексі України.
Питання продовольчої безпеки країни залишається найважливішим
на сьогоднішній день. Хоча нині загальна пропозиція зерна повністю
забезпечує внутрішню потребу України, та все ж таки розвиток експорту
зернових залишається актуальним.
Метою статті є визначення сучасного рівня розвитку ринку зерна в
Україні та його значення для агропромислового комплексу нашої
держави.
У 2012 р. виробництво зернових і зернобобових культур становило
46,2 млн т, що на 18,6 % менше, ніж у 2011 р. Це зумовлено як скороченням площі збирання (на 529 тис. га, або на 3,5 %), так і зниженням
урожайності зернових культур (на 5,8 ц з 1 га, або на 15,7 %). Урожай
зернових культур у 2012 р. був одержаний переважно за рахунок виробництва зернової кукурудзи, питома вага якої у загальному валовому
зборі досягла 45 % (при середньому показнику за десять років 21 %).
Виробництво продовольчих зернових культур у 2012 р. скоротилось
на 28,0 % і становило 17,0 млн т (37 % загального обсягу), фуражних
зернових – на 11,8 %.
Перед зерновою галуззю АПК України на найближчі роки поставлено
завдання забезпечити стабільне зростання виробництва зерна,
необхідне співвідношення його складу за видами, що задовольнить усі
потреби держави, високу якість усього асортименту зерна.
Що стосується рівня споживання хлібних продуктів, то його фактичне
значення перевищує раціональні норми на 20 % і складає 125 кг на душу
населення на рік.
На світовому ринку зерна основними його виробниками є: Китай
(18,6 %), США (15,9 %), Російська Федерація (3,4 %), Франція (2,8 %),
Канада (2,3 %), Німеччина (2,0 %). Україна в цьому рейтингу займає
сьоме місце з виробництвом 1,6 % від світового виробництва зернових
та зернобобових культур.

Основними проблемами розвитку зернового ринку є забезпечення
стабільних цін в умовах перевиробництва зерна, реальна підтримка
товаровиробників, використання експортного зернового потенціалу, з
максимальною вигодою для держави опрацювання та запровадження
ефективного механізму регулювання внутрішнього зернового ринку.
Надходження інвестицій у зерновий підкомплекс стримує відповідність ринку землі, механізмів, які б сприяли розширенню рентабельних і скороченню нерентабельних підприємств.
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