
Наукове обґрунтування формування стратегічних запасів зерна: 

перспективи України в умовах глобалізації.  

<…>  Світ зіштовхнувся з глобальною продовольчою проблемою! 

В Україні є унікальні передумови відігравати значущу роль у її 

вирішенні. Порівняльний аналіз забезпеченості мешканців усієї планети й 

України родючими землями та помірним кліматом вказує на володіння 

українством безпрецедентною антиентропійною надпотугою, якої не має 

жодний етнос у світі. 

Відтак нарощування зерновиробництва відповідає національній ідеї 

посилення ролі України на світовому продовольчому ринку.  

<…> Мету аграрних реформ слід вбачати в збільшенні надлишку зерна 

як найважливішого з абсолютних благ. Цим же критерієм належить 

вимірювати і результати реформ, розглядаючи їх ефективність як збільшення 

обсягів цього надлишку з одночасним нарощуванням виробництва продукції 

тваринництва й родючості землі. Розроблена Міністерством аграрної 

політики та продовольства України і Національною академією аграрних наук 

України галузева програма «Зерно України» має саме таку філософію. 

Однак презентація світові нової версії глобальної безпеки буде більш 

переконливою за розбудови в Україні необхідної інфраструктури. 

Особливої уваги потребує модернізація експортної інфраструктури. 

Уже сьогодні слід базуватися не тільки на балансі зерна, а й на балансі 

насіння сипучих культур (спільно з зерном, розглядати питання зберігання й 

експорту насіння соняшнику, ріпаку, сої). Такий баланс краще націлює на 

вирішення проблеми переробки, зберігання та експорту. 

У першу чергу вітчизняне зерновиробництво має освоїти нову науково 

обґрунтовану логістику зернового ринку, за якою зерновиробництво в 

Україні ділиться на дві умовні зони: експортну – це регіони, які наближені до 

портових елеваторів, саме на її території, в основному, і будуть зосереджені 

стратегічні резерви; зона внутрішнього споживання – у цих регіонах 

доцільніше споживати зерно для тваринництва й переробки.  

Нова логістика дає змогу щорічно збільшувати доходи аграріїв на 3 млрд 

грн лише за рахунок економії коштів на перевезеннях.  

Заплановано модернізувати вітчизняну систему переробки, збе-рігання й 

транспортування зерна; забезпечити можливість зберегти 70 і більше 

мільйонів тонн зерна в часі для продажу за найвигіднішими цінами на 

світових ринках. Для цього Україна в найближчі роки має розробити та 

реалізувати програму добудови лінійних елеваторів потужністю у 10 млн т та 

портових – у 9 млн т, що потребує 37 млрд грн державних і приватних 

інвестицій та залучення до цієї програми коштів ООН. 



Важливою складовою має стати розбудова науково-світоглядного 

простору пропонованих Україною заходів. Втілюючи новітню парадигму 

економічного мислення й господарювання, Україна має посилити її науково-

теоретичний базис та інформувати про це свою націю та народи інших країн 

світу.  

<…> Пропозиції та заходи академії: 

– по-перше, щодо розробки спільно з ФАО, Світовою продовольчою 

програмою та іншими подібними структурами ООН Концепції створення 

світового резерву зерна та визначення місця та квот у ньому України. 

Україна потенційно здатна щорічно формувати квоту світового резерву 

зерна ООН у 10 і більше мільйонів тонн та не тільки зберігати таке зерно, а 

й, за розпорядженнями, доставляти його за призначенням; 

– по-друге, наукові напрацювання й активна позиція зовнішніх відомств 

України відкривають перспективу винесення на міжнародний рівень 

принципово нової глобальної ініціативи у формі доповіді Президента 

України на сесії ООН з питань зернового урегулювання економіко-

фінансових катаклізмів, продовольчих, енергетичних та екологічних 

проблем;.  

– по-третє, поряд з унікальною ресурсно-науковою основою 

нарощування й експорту зерна Україна володіє рідкісним інтелектуальним 

надбанням. Це доробок подвижників української наукової школи фізичної 

економії: Вернадського, Подолинського, Рудика. Відтак доцільне скликання 

у 2013 р. Міжнародного фізико-економічного форуму, приуроченого до 150-

річчя акад. В. І. Вернадського, де проблеми зерновиробництва мають бути 

розглянуті у світлі його вчень про біосферу та живу речовину.  

Вироблені засади фундаментальної економічної теорії 

зерновиробництва, біосфери та прикладної економіки «живого» мають 

послужити підставами для проведення 2017 р. у Києві Всесвітнього саміту 

«Ріо+25» з оновленою версією розвитку багатства та цінностей на 

противагу руйнівному, віртуально-фінансовому й технократичному 

глобалізму. 

<…> Викладені ініціативи академії потребують неупередженої фахової 

апробації та широкого суспільного обговорення. Академія готова до 

співпраці з науковою, державною та бізнесовою елітою України («Наукове 

обґрунтування формування стратегічних запасів зерна: перспективи 

України в умовах глобалізації». Доповідь члена-кореспондента НААН, 

академіка-секретаря Відділення аграрної економіки і продовольства            

В. М. Жука на загальних зборах Національної академії аграрних наук 

України // Національна академія аграрних наук України 

(http://www.uaan.gov.ua). – 2012. – 30.03). 


