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This work investigates the socio-economic importance of mineral fertilizers for humanity, 

analyzes level of mineral fertilizer use in the world in general and the growth rate of their use in 

some regions in particular. It was highlighted the forecasts of global demand for fertilizers, 

investigated dynamics of prices for mineral fertilizers. It was showed the link between oil prices and 

various kinds of mineral fertilizers, the comparative analysis of the dynamics of world and internal 

Ukrainian prices for nitrogen, phosphate and potash fertilizers. In the face of constant growth in 

demand for mineral fertilizers and foodstuffs and dissemination of environmental policy to 

rationalize the use of soil resources in the world, in Ukraine market of fertilizers through their 

monopoly position, depending on the availability of raw materials and prices, is in a threatening 

condition, and more linked to political decisions, including in the international arena, but not 

economic laws. It was revealed the current status, trends and economic efficiency of mineral 

fertilizers in agricultural enterprises. It was defined modern features of the law of diminishing 

returns both as mineral fertilizer in general, and their various kinds during cultivation of major 

crops. 
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