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справедливости. В рамках концепции человеческого развития человек является не объектом, а 
субъектом развития.  

С экологической точки зрения, особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от 
которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» 
систем и ареалов обитания можно понимать широко, включая в них созданную человеком среду, 
такую как, например, города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к 
самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их 
в некотором «идеальном» статическом состоянии. Устойчивое развитие предприятия —  это 
процесс постоянных изменений, при котором использование ресурсов,  направление инвестиций,  
научно-техническое развитие,  внедрение инноваций, совершенствование персонала и 
институциональные изменения согласованы друг с другом и направлены на повышение 
настоящего и будущего потенциала предприятия, удовлетворения его потребностей и 
достижения стратегических целей.  В условиях экономической нестабильности одной из самых 
важных задач становиться эффективное управление устойчивым развитием и его интеграцией в 
действующие системы менеджмента  предприятия. 

Современное предпринимательство в условиях устойчивого развития должно обладать 
такими основными чертами, как общительность (социальная ответственность), 
конкурентоспособность и прогрессивность, формирование знаний и их использования, 
инновационность, динамичность и поиск бизнес-выгод в создании социальных ценностях 
(ответственное предпринимательство). Социальная ответственность - сознательное создание 
экономических, политических, правовых и моральных отношений между организациями и 
обществом, его различных структурных форм; готовность к реакции на поведение и действия, 
способность, чтобы выполнить обязанности и принять социальные санкции с надлежащими 
условиями справедливости или вины. Формирование знаний и их использование – это основа 
предпринимательской деятельности. Создание знаний и инноваций должно рассматриваться как 
то, что должно быть на всех предприятиях, на всех уровнях и отделах предприятия. Цель этого -  
проследить непрерывный процесс инноваций всех фирм, участвовавших в создании продукта: от 
создания идеи до выведения продукта на рынок. Это необходимо для выделения знания как 
объекта, которым тоже нужно управлять.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Херсонщина є аграрно-промисловим регіоном, з унікальним природно-ресурсним 

потенціалом, обумовленим наявністю родючих земель, достатніми тепловими ресурсами, 
значними площами зрошуваної ріллі та має сприятливі економічні умови для ведення як 
рослинницької так і тваринницької галузі агропромислового виробництва. 

Сільське господарство області спеціалізується на вирощуванні якісного продовольчого 
зерна озимої пшениці, кукурудзи, рису, соняшнику, а також овоче-баштанних культур: кавуни, 
помідори. На кінець 2011р. в області здійснювали виробництво сільськогосподарської продукції 
2566 підприємств, площа сільськогосподарських угідь в яких складає 1970,7тис.га, з них 1777,2 
тис.га ріллі [1, с.4]. Сучасний стан агропромислового виробництва характеризується стабільним 
зростанням. Так, у 2011р. загальний обсяг валової продукції сільського господарства (у 
постійних цінах 2010р.) становив 9964,3 млн.грн. і збільшився на 22,4% в порівнянні з 
виробництвом попереднього року. [1, с.5] 
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Провідним сегментом аграрного сектору Херсонської області є виробництво продукції 
рослинництва, а саме галузь овочівництва. Так, у 2011р при середній врожайності по Україні 
195ц/га, на Херсонщині цей показник вищий і складає 240ц/га,  що забезпечило 
вищезазначеному регіону зайняти перше місце в Україні з виробництва овочів. Таких 
результатів досягнуто за  рахунок впровадження нових прогресивних технологій, розширення 
використання систем краплинного зрошення, площі яких зросли до 23,7 тис. га, що складає 
майже 50%  загальнодержавного рівня. [2, с.1] 

Виробництво продукції рослинництва на Херсонщині є рентабельним, навіть, без 
урахування дотацій, прибутковим було вирощування соняшника, ріпаку озимого, ріпаку ярого, 
зернових культур. Найефективнішим було вирощування озимої пшениці. За підсумками 2011р. 
одержано 2481,1 тис.т зернових культур, що порівняно з  2010р зросло на 966,3 тис.т (в 1,6 разів) 
за рахунок збільшення  урожайності на 10,3 ц (в 1,5 разів). Пшениці (озимої та ярої) зібрано в 1,7 
разів більше, ніж у 2010р. [1, с.6] 

Важливе місце агропромислового виробництва  на Херсонщині займає галузь 
тваринництва, що забезпечує населення  продуктами харчування, легку та харчову 
промисловість – сировиною. Проти 2010р обсяг виробництва продукції тваринницького 
походження в 2011р збільшився на 2,0%. Структура тваринницької галузі складається з  
вирощування худоби та птиці, виробництво молока, яєць. Але протягом 2011р зберігається 
негативна тенденція скорочення поголів’я худоби в господарствах усіх категорій. На нашу думку 
це пов’язано в тому числі зі збільшенням обсягу імпорту м’яса та харчових субпродуктів, що у 
2011р. становив 2,5млн.дол.США (у 2010р. не імпортувалися). Водночас експорт м’яса та 
харчових субпродуктів з області у вартісному вимірі зменшився у 2,4 рази. Разом з тим також 
зменшилось виробництво молока в усіх категоріях господарств на 1,3%. Але є і позитивна 
ситуація, що простежується у збільшенні виробництва яєць на 9,6% у 2011р, порівняно з 2010р, 
це головним чином зумовлено збільшенням (на 15,7%) поголів’я курей-несучок при незначному 
зростанні їх продуктивності у сільськогосподарських підприємствах (з 274 шт у 2010р. до 275 
шт. у 2011р.). [1, с.11]. Вигідне географічне положення, відносна близькість важливих ринків 
країн СНД і Близького Сходу дозволяє Херсонській області експортувати значні об'єми 
вироблюваної сільськогосподарської продукції. За 2011р. експортовано продукції сільського 
господарства і харчової промисловості на 180,3 млн.дол.США, що на 20,7 млн.дол.США більше, 
ніж за 2010р. Водночас імпортовано продукції на 39,8 млн.дол.США, що на 19,8 млн.дол.США 
більше, ніж у попередньому році. [3, с.1] 

Таким чином, природнокліматичний потенціал області, аналіз рівня агропромислового 
виробництва та потенційних ресурсів нових технологій дозволяє зробити висновок про 
можливість суттєвого збільшення продукції сільськогосподарського призначення.  

З метою забезпечення позитивної динаміки розвитку агропромислового виробництва 
області основними пріоритетами в галузі рослинництва мають стати: підвищення ефективності 
використання сільськогосподарських земель шляхом застосування новітніх технологій, 
збільшення виробництва зерна та поліпшення його якості, в тому числі продовольчого ( з цією 
метою державна адміністрація розробляє регіональну програму «Зерно Херсонщини 2012- 
2015»); запровадження в сівозміни посухостійких культур, таких як сорго і просо; розширення 
площ вирощування перспективних, високорентабельних сільськогосподарських культур, зокрема 
кукурудзи та сої. Актуальним залишається розвиток галузі тваринництва. Основними 
пріоритетами розвитку цієї галузі визначено подальший розвиток великотоварних господарств з 
упровадженням новітніх технологій утримання і вирощування поголів’я, збільшення їх 
чисельності та поглиблення селекційно-племінної роботи.  

Вирішення цих питань залежить як від керівників сільгосппідприємств, так і від аграрної 
політики держави.  
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